Dotaz – p. Marek Beneš

Poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1) Žádost o stanovení podmínek, které je nutno splnit pro poskytnutí příspěvku pro
vybudování technické infrastruktury v území zástavby rodinných domů.

Odpověď: Radou města byly naposledy poskytnuty příspěvky v roce 2008 ve výši 50 tis. Kč
pro jednoho stavebníka. Podmínky pro poskytnutí příspěvku na výstavbu rodinných domků
na území města Zásmuky jako podporu rodinného bydlení, byly RM stanoveny pro rok 2008
takto:
a) stavebník musí mít pro dotčenou stavbu vydané stavební povolení
b)

stavebník se zavazuje, že on a případně i jeho rodina budou mít v budoucím RD
trvalé bydliště

c)

stavebník nesmí do 5 let po kolaudaci dotčenou nemovitost prodat ( pokud dojde
k prodeji, dotace bude vrácena)

Příjemci dotace musí doložit doklady vztahující se k účelu poskytnutí dotace.
Vzhledem k tomu, že RM tyto podmínky nezrušila ani nestanovila jiné podmínky, lze
vycházet z těchto základních podmínek i pro případné další žádosti. Připomínáme, že
příspěvek není nárokový, poskytování vychází vždy z finančních možností města.

2) Žádost o poskytnutí informace o počtu a výši poskytnutých příspěvků a údajů o osobách,
kterým byly veřejné prostředky k vybudování technické infrastruktury a informace o splnění
podmínek

Odpověď:
Počet poskytnutých příspěvků v roce 2007: 17 příspěvků stavebníkům ve výši 50.000 Kč na
jednoho stavebníka ( pro jeden RD )
Počet poskytnutých příspěvků v roce 2008: 18 příspěvků stavebníkům ve výši 50.000 Kč na
jednoho stavebníka ( pro 1 RD), z toho 14 pro inženýrské sítě
Rok 2007:
Sdružení Špandava – příspěvek poskytnut na výstavbu příjezdové komunikace a
inženýrských sítí k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví jednotlivých účastníků Sdružení
Špandava – 14 příspěvků

Další příspěvky poskytnuty na výstavbu inženýrských sítí k nemovitosti, která je ve vlastnictví
příjemců dotace
Rok 2008:
Sdružení Špandava – příspěvek poskytnut na výstavbu příjezdové komunikace a
inženýrských sítí k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví jednotlivých účastníků Sdružení
Špandava
Další příspěvky poskytnuty na investiční výdaje spojené s výstavbou RD žadatelů o dotaci.
Z uvedeného vyplývá, že příspěvky byly určeny přímo stavebníkům jako podpora rodinného
bydlení. Rada města ve svém rozhodnutí vycházela ze skutečnosti, že Vámi podaná žádost
tuto základní podmínku nesplňuje.

