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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
12. Zastupitelstva města

konaného dne 26.9.2016

Fond rozvoje bydlení v roce 2016

V materiálu jsou předkládány k projednání:
I. Výsledky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na

Moravě v roce 2016.
II. Projekty pro poskytováni dotaci z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2016.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
výsledky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na
Moravě v roce 2016.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
žádost o dotací č. 2 z Fondu rozvoje bydleni na kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 4.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
žádosti o dotaci č. 1,3,4 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 4.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Vyjádření: RM dne 12.9.2016
- doporučila ke schválení ZM výsledky 2. kola výběr. říz. pro pokyt.

zápůjčky z FRB v roce 2016 (tj. návrh usnesení I.)
- doporučila ke schválení ZM žádost o dotaci č. 2 (Id. návrh usnesení II.)

- nedoporučila ke schválení ZM žádosti o dotaci č. 1,3, a 4.(tj. návrh III.)

Komise pro rozvoje města nedoporučuje schválit výsledky 2. kola a
žádosti o dotaci č. 1,3, a 4.
Pracovní skupina FRB nedoporučuje schválit výsledky 2. kola žádosti o
dotaci č. 1,3, a 4.

https://ejednani.nmtlacl‘w%j/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 19.09.2016
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Na vědomí: Finančnímu odboru

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: I. Pracovní skupina fondu rozvoje bydlení dne 26.08.2016 provedla 2.

kolo výběrového řízení na poskytnuti zápůjčky z finančních prostředků

Fondu rozvoje bydlení v roce 2016. V termínu stanoveném podmínkami

výběrového řízení, tj. od 25.7.2016 do 23.082016 včetně, obdrželo

město Nové Město na Moravě celkem 4 žádosti o zápůjčku s celkovým
požadavkem na 724 tis. Kč.
Jednotlivé žádosti byly posuzovány a vyhodnocovány v návaznosti na

Pravidla pro použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území

města Nové Město na Moravě schválených Zastupitelstvem města dne

23.3.2015 a jejich Dodatkem č. 1 schváleným Zastupitelstvem města dne

114.2016.
O provedeném 2. kole výběrového řízení byl dne 26.08.2016 pořízen

zápis, jehož nedílnou součástí je tabulka s výsledky 2. kola výběrového

řízení a je předkládán Radě města k projednání.

II. Komise pro rozvoj města dne 15.08.2016 provedla posouzení projektů

pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2016. V

termínu od 21.7.2016 do 1.8.2016 stanoveném výzvou k předkládání

projektů pro poskytování dotací z FRB na kalendářní rok 2016, obdrželo

město Nové Město na Moravě 4 žádosti o poskytnutí dotace s celkovým

požadavkem 136 127,- Kč
Jednotlivé žádosti byly posuzovány a vyhodnocovány v návaznosti na

Pravidla pro použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území

města Nové Město na Moravě schválených Zastupitelstvem města dne

23.3.2015 a jejich Dodatkem č. 1 schváleným Zastupitelstvem města dne

11.4.20 16:
- doporučuje podpořit projekt (žádost) č. 2 uvedené v příloze Tabulka pro

poskytováni dotací z FRB na kalendářní rok 2016.
- nedoporučuje podpořit projety (žádosti) č. 1, 3 a 4 uvedené v příloze

Tabulka pro poskytování dotací z FRB na kalendářní rok 2016 z důvodu

nesplnění stanovené podmínky historického, kulturního a estetického

významu pro město.

Materiál obsahuje: Příloha - Zápis z jednání Dracovní skuyiny FRB (Veřejná)
Přiloha - Zápis z jednání komise pro rozvoj města (Veřejná)
Příloha - Tabulka 2. kolo výběrového řízení z FRB na rok 2016 (Veřejná)
Příloha - Tabulka dotace z FRB na rok 2016 (Veřejná)

Materiál projednán: Rada města dne 30.5.2016 schválila podmínky 2.kola výběr, řízeni pro

poskytnutí zápůjčky z FRB
Pracovní skupina dne 07.03.2016 provedla hodnocení žádostí o
poskytnutí zápůjček

httpsi/ejednani.nmnm.clIw2j/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 19.09.2016
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Rada města dne 20.6.2016 schválila výzvu k předkládání projektů pro

poskyt. dotací z FRB na rok 2016
Komise pro rozvoj města dne 15.8.2016 posoudila projekty pro poskyt.
dotací z FRB na rok 2016
Pracovní skupina dne 7.3.2016 posoudila projekty pro poskt. dotací z FRB

na rok 2016
RM dne 12.9.2016 doporučila Zívl schválit výsledky 2. kola výběr, řízení z
FRB na rok 2016
RM dne 12.9.2016 nedoporučila ZM schválit žádosti o dotace č. 1,3, a 4.

Přizváni:

httns://eiednani.nmnm.cz/wEi/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novv.Tisk 19.09.2016





Zápis
zjednání pracovní skupiny k hodnocení žádosti o poskytnuti zápůjčky zFondu rozvoje bydleni

Pracovní skupina se sešla dne 26.09.2016 k posouzení žádosti o poskytnutí zápůjček a dotací z Fondurozvoje bydlení podaných na Měl).

Pracovní skupina se sešla ve složeni:

• Michal Šmarda, starosta

• Stanislav Marek, místostarosta
• Ing. Olga Nováková, referent odboru sž
• Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru FIN

Program: 1) výběrové řízeni 2. kolo - poskytnutí zápůjčky z fondu rozvoje bydleni na rok 20162) výběrové řízeni - poskytnutí dotacĺ z fondu rozvoje bydlení na rok 2016

Bodl
Posouzení žádostí

Dne 30. května 2016 byly na schůzi rady města Nové Město na Moravě schváleny podmínky 2. kolavýběrového řízeni pro poskytováni zápůjček z prostředků Fondu rozvoje bydlení v roce 2016.Schválené podmínky byly v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném zněni, zveřejněnypo dobu 30 dnů na úřední desce města a současné zveřejněny v Novoměstsku. Po dobu vyvěšeni, tj.od 25.7. 2016 do 23.8. 2016 včetně byly jednotlivým žadatelům vydávány a následně přijímány zpětžádosti o zápůjčku.

Pro 2. kolo zápůjček bude na účtu fondu rozvoje bydleni (FRB) k dispozici částka ve výši minimálně3 253 553,74 Kč.

Město Nové Město na Moravě obdrželo ve stanovené lhůtě celkem 4 žádosti o zápůjčku s celkovýmpožadavkem na 724 tis. Kč. Do výběrového řízeni byly zařazeny všechny žádosti a pracovní skupinoubyly posuzovány a vyhodnocovány, Jak na schválené podmínky výběrového řízení, tak Š na pravidlapro použiti účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení.

SEZNAM POSUZOVANÝCH ŽÁDOSTI
Jméno a příjmení! Místo a typ objektu, na Účel, pro který je zápůjčka Požadovanáobchodní firma který se poskytuje poskytována maximálnízápůjčka

výše zápůjčky

Ždárská 48 Modernizace a opravy balkonů
50.000,- Kč



*

Po provedeném výběrovém řízení pracovní skupina konstatovala, že všechny posuzované žádosti

splňovaly dané podmínky a komise je doporučila voleným orgánům ke schválení.

Celkové výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydleni

města Nového Města na Moravě v roce 2016 jsou zpracovány v tabulce, která tvoři nedflnou součást

tohoto zápisu.

Bod2
Dne 20. června 2016 byla na schůzi rady města Nové Město na Moravě Výzva k předkládání projektů

pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení v roce 2016. Schválená výzva byla v souladu se

zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, zveřejněna na úřední desce

města a současně v Novoměstsku. Termín pro přijem žádostí byl stanoven na 21.7.-1.8.2016.

Předpokládaný objem finančních prostředků dotačního programu byl 150.000,- Kč

Město Nové Město na Moravě obdrželo ve stanovené lhůtě celkem 4 žádosti o zápůjčku s celkovým

požadavkem na 136 127 Kč. Do výběrového řízeni byly zařazeny všechny žádosti.

Žádosti o dotaci posoudila komise pro rozvoj města s tím, že nedoporučila poskytnuti dotace

manželům — ‘‘. důvodu nesplnění podmínky historického, kulturního a

estetického významu pro město. Komise doporučuje podpořit žádost pana . ‚ a

na obnovu fasády a balkony domu Žďárská č.p. 48 (hotel Sport). Komise nedoporučila

schválit žádost SVJ Hornická 974, a to z důvodu negativně vnímané barevnosti (výrazné oranžové

plochy) Komise doporučila pro splnění kriteria zlepšení vizuálního stavu domu a lokality změnit

celkovou barevnost domu — decentnější barevnost v podobném duchu jako barevnost lázni případně

bytového domu na ulici Hornické sčísly popisnými 978, 979 a 980.

Helena Zelená Křížová Rokytno 42 Obnova fasády 70.000,- Kč

Oprava vnitřní instalace

kanalizace, včetně přípojky

SVJ Žďárská 718, 719 Ždárská 718, 719 .
520•0 Kč

Dodatečna izolace obvodového

zdiva proti vlhkosti

Výměna vchodových dyeři

.
. Výměna elektroinstalace a oprava

Hornicka 980/12 84.000,- Kc
Instalace vody

Rekonstrukce koupelny a WC

I
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Pracovní skupina fondu projednala všechny žádosti o dotaci a souhlasila se závěry komise pro

rozvoj města. Pracovní skupina pověřila místostarostu města Jednat s SVJ Hornická o možnosti
změny barevnosti fasády, dle doporučení komise pro rozvoj města. Pokud SVJ Hornická přistoupí

na navrhovanou změnu barevnosti, pak pracovní skupina doporučí poskytnuti dotace.

Přílohy:

Požadavky na poskytnuti zápůjček z FRB —2. kolo

Požadavky na poskytnutí dotací z FRB

Zápis zjednáni komise pro rozvoj města

V Novém Městě na Moravě dne 29.08. 2016

Michal Šmarda / Stanislav Marek

Ing. Olga Nováková ..v1 Ing. Tomáš vlček





Zápis
z 10. jednání Komise pro rozvoj města (komise),

které se konalo dne 15.08.2016
v kanceláři místostarosty MW Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

Předsedající: Bc. Jaroslav Lempera, předseda komise
Přítomno 6 členů komise: Bc. Jaroslav Lempera, Stanislav Marek, Ing. Stanislav Hlavatý,

Ing. Romana Hlúšková, Ing. arch. František Brychta, Ing. Martina
Sladká

Omluveni: Ing. Pavel Laštovička, doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., Zdeněk Zítka

Schválený nroram jednání:

1. posouzeni projektů pro poskytováni dotací z Fondu rozvoje bydleni na kalendářní rok 2016
2. informace k záměrům na odkup pozemků

1. posouzení projektů pro poskytování dotaci z Fondu rozvoje bydleni na kalendářní rok 2016

Komise nedoporučuje podpořit projekty (žádosti) manželů - - z důvodu
nesplnění stanovené podmínky historického, kulturního a estetického významu pro město (méně
než 4 body v hodnocení).

Komise doporučuje podpořit projekt (žádost) pana a
Stanovení podmínky historického, kulturního a estetického významu pro město hodnotí S body z
důvodu siwování u exponované komunikace, zlepšeni vizuálního stavu domu a lokality hodnotí 4
body (plný počet 5 bodů není navržen z důvodu, že není přesněji specifikován odstín modré barvy),
doporučován je odstín tlumené modré barvy.

Komise nedoporučuje podpořit projekt (žádost) Společenství vlastníků jednotek, Hornická 974,
Nové Město na Moravě. Stanovení podmínky historického, kulturního a estetického významu pro
město hodnotí 5 body z důvodu situování v exponovaném místě při vstupu do Městských lázni,
zlepšení vizuálního stavu domu a lokality hodnotí komise I bodem z důvodu negativně vnímané
barevnosti (výrazné oranžové plochy). Komise doporučuje pro splnění kritéria zlepšení vizuálního
stavu domu a lokality změnit celkovou barevnost domu - decentnější barvy v podobném duchu jako
barevnost lázní případně bytového domu na ulici Hornické $ čísly popisnými 978, 979 a 980.

Hlasovánt: Pro: 6 Prolit O Zdrželo se: O Wehlosovol:O - scl,vdIe,,o

2. informace kzáměrům na odkup pozemků

Členové komise byli seznámeni se záměrem města Nové Město na Moravě odkoupit pozemky p. č.
3739, p. č. 3735/1, p. Č. 3735/2. p. Č. 3734/l a p. č. 3734/3 v k. ú. Nové Město na Moravě za
účelem výhledové rekultivace lomu a nejbližšího okolí.
Rovněž byli Členové komise seznámeni se záměrem města Nové Město na Moravě odkoupit
pozemky v areálu společnosti Agrovysočina, a.s. v Novém Městě na Moravě za účelem zřízeni
podnikatelské zóny.

Předseda komise:





Požadavek na poskytnuti zápůjček z FRB - 2. kolo na rok 2016 (údaje v tis. Kč)

TypsápúJtky 01 02 03 0* 05 06 07 06 09 IQ II 1? 13 Celkem

Obnova fasády obnova sr?enty zalepni
Zl5zeni Ziizali Ziizani Veslvvta Modemnaca OPrava. Dodaleóiá ‚zoeace pscb MDde.‘n,zace Mode,rizaa Požadovaná

a vdwdovýdi dveli nebo nebo domov ČOV tylo stávajidlto reknosmjkca Zeami vlitosti a opraq a opravy výše zápůjčky

rod domu byt.domu ‘Od domu bytdomu rod domu bytdanu opravy vni opnva u bt nebo do půdnidl topného vylahu rod domu byl.domu WC balkönů

P. staršího alasšiho ‚J md.domu U bytdomu starŠího staršího staršího staršího instalaci připojeni na rod.domu prostor systémsi, v BD ataršiho staršího a kopelny a lodžii dle upravená

Č. Jméno a bydlištů žadatele IS let IS let IS tet 151cl 151cl 15 Is! vody tedln.sitě (neni.li nebo ohřev TĹW IS let IS let žadatele de

•etekUiny příp.elekb‘.en možné syešni za ekolog. a Pravidel

k anelizano .pfíp plynu napojeni M,tavba eneeg.méM

plynu pIipojka vody na nového nároáse

-pňpk.natoa veřkanakrad) bylo zdroje

t4iiWtinozáptČšy do do do do do do do do do do do do do do do do do Do2SbIKC

7Otis.KČ 2OtísHČ 7ObsKč 2OsvKž t00ssKč SOto.Kž tOOtisKt SOtiv.Kč 2Stis.KČ 2StsKži SOtisKČ t5ObsKČ l00titkž 200ts.Kč l00bvKč lSks.KČ AOtsKt ml baleón.

naIRD nalBJ nalPD nalW nalRD nalW nalRD nelaj nalajasif nalsJaa‘r naldům nataj naldůnn nalstah naiAO nalBJ nataj nallodhi

WletkŮ 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1.95% 1,95% 1.95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% —

uúaaplasoali 51cl Slet Slet Slet Slet Slet 51cl Slet Slet Slet Slet Slet Slet Slet Slet Slet Slet Slet —

1.

.

50,00 50,00

————‘ 70,00 70,00

5 Společenswl vlastnlkO domu

hrárská7la,719 200.00 200,00 120,00 620,00

!ďárská 719, NMNM
4. . ‘ -

l 20,00 24,00 40,00 84,00

Celkem - mezisoučet 70,00 0,00 0,00 20,00 0.00 0,00 0,00 0.00 224.00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 120,00 40,00 50,00 724.00 0,00

Poznämka: do 350 Os KČ -1 wčjtěj, nad 350 tfa. KČ - wčitclé RD-rodjnnýŮm b-byIovýdum BJ-bytová jednotka





Tabulka pro poskytování dotaci z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2016

Výše

skutečných

nákladů

02

Modernizace a opravy
balkónů a lodžii

u byLdomu

Celkem
navrhovaná
výše dotace

upravená
dle

pravidel

Typ dotace

P.
C.

Jméno a bydliště žadatele

01

Obnova barvy fasády

dle

predložených

projektů

rod, domu

staršího

15 let

byt.domu

staršího

15 let

rod.domu

1.

2.

Horní hranice dotace: do do do do

Do 20% Do 20%
rozpočtovaných rozpočtovaných

nákladů max. 20 nákladů max. 20 na jeden balkón na jeden balkón
00,00 Kč 00,00 Kč nebo lodžii nebo lodžii

nalRD nalBD nalRD BD

Lhůta pro realizaci Do 2 let Do 2 let Do 2 let

47 500 9 500

Do 2 let

232 038 20 000 20 000

3. Společenství vlastníků
ednotek domu ul. Hornická 974 2 187 615 66 627
Hornická 974, NMNM

4,

208 978 20 000

Celkem - mezisoučet 2 676 131 49 500 66 627 20 000 O 136 127

Poznámka: Celkový objem fĺnančních prostředků — 150 000,00 Kč




