
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 
NA REKONSTRUKCI BYTU 

 

Předpoklady pro poskytnutí příspěvku 

- Žádost o příspěvek mohou podávat pouze nájemníci bytových domů obce Proboštov.   
- Příspěvek může být poskytnut pouze na předměty, které jsou pevně spojeny s bytovou 

jednotkou (kuchyňská linka, rekonstrukce koupelny, podlah, výměna dveří aj.). 
- Výše příspěvku nesmí překročit 15 000 Kč. 
- Celková výše příspěvků v kalendářním roce nesmí překročit souhrnný rámec schváleného 

rozpočtu. 

Podání žádosti o finanční příspěvek 

Žádosti se mohou podávat písemnou formou na podatelnu obecního úřadu v Proboštově nebo 
v elektronické podobě formou e-mailové zprávy na adresu sekretariat@ouprobostov.cz anebo 
eflerova@ouprobostov.cz . 
 

Postup: 
1. ŽÁDOST O SOUHLAS S PROVEDENÍM STAVEBNÍ ÚPRAVY – viz vzorový formulář 

současně s ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU. 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku musí obsahovat: 

- jméno a příjmení žadatele, 
- adresu včetně uvedení čísla bytové jednotky, 
- předmět žádosti, o jakou stavební úpravu se bude jednat, 
- termín čerpání, 
- krátké zdůvodnění žádosti. 

 

2. V případě kladného posouzení žádostí bude sepsána DOHODA O PROVEDENÍ ÚPRAV 
V BYTOVÉ JEDNOTCE. 

3. Nejpozději do 30 dnů po stanoveném termínu uvedeném v sepsané Dohodě o provedení 
úprav v bytové jednotce (čl. II.) žadatel nahlásí odboru MS ukončení prací, vyzve jej 
k prohlídce bytové jednotky a předloží vyúčtování nákladů. V případě splnění veškerých 
podmínek bude žadateli udělen SOUHLAS S PROPLACENÍM NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI 
BYTU. 

Vyrozumění o rozhodnutí a proplacení příspěvku 

- Zástupce majetkové správy (dále jen „MS“) provede prohlídku bytové jednotky a pořídí 
fotodokumentaci. 

- Žádosti projednávají pracovníci odboru MS a rozhodují o schválení nebo odmítnutí podané 
žádosti. Žádost se podává před zahájením prací, na které bude finanční příspěvek uplatňován. 

- Rozhodnutí o žádostech obdrží žadatel nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. 
- K proplacení stavebních úprav je potřeba předložit vyúčtování nákladů včetně příslušných 

dokladů. 
- O finanční příspěvek lze opakovaně žádat po 5-ti letech. 


