
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
18. Zastupi te lstva města

konaného dne 19.6.2017

Fond rozvoje bydlení v roce 2017

Je předkládána k projednání žádost pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2017.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace SVJ Tyršova 146-7 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2017 v celkové výši 
89.394,- Kč

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Vyjádření: 1. Komise pro rozvoj města dne 23.5.2017 doporučuje podpořit pouze 
úpravu fasády s barevným řešením odsouhlaseným orgánem památkové 
péče, nikoli navržené lodžie.
2. Pracovní skupina FRB  dne 24.5.2017 doporučuje podpořit úpravu 
fasády ve výši 20% z výdajů na barevnost fasády a na opravy balkónů a 
lodžií navrhuje podpořit částkou 40 tis. Kč.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V termínu od 11.5.2017 do 19.5.2017 stanoveném výzvou k předkládání 
projektů pro poskytování dotací z FRB na kalendářní rok 2017, obdrželo 
město Nové Město na Moravě 1 žádost o poskytnutí dotace od SVJ 
Tyršova 146-7 v celkové požadované výši 220 880,- Kč. Žádost byla 
posuzována a vyhodnocována 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 11.4.2016:
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a) Komise pro rozvoj města dne 23.5.2017 provedla posouzení projektu 
pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2017 s 
doporučením podpořit projekt (žádost)  č. 1 uvedené v příloze Tabulka 
pro poskytování dotací z FRB na kalendářní rok 2017 v části úpravy 
barevnosti fasády a nedoporučuje část lodžie, místo stávajících balkonů 
jsou s ohledem na celkovou hmotu objektu odklonem od jednoduchého 
architektonického výrazu ke složitějšímu.
b) Pracovní skupina FRB dne 24.5.2017 projednala žádost  SVJ Tyršova 
146-7 o dotaci a navrhuje poskytnout dotaci následujícím způsobem. Na 
barvu fasády doporučuje komise poskytnout dotaci ve výši 49.394,- Kč, 
což je 20 % z výdajů na probarvenou omítku. Komise nezahrnula do 
uznatelných výdajů výdaje na nátěr nových lodžií, neboť ty jsou 
podpořeny v 2. položce, spolu s výstavbou nových lodžií. Na modernizaci 
a opravy balkónů a lodžií navrhuje přidělit 40 tis. Kč, a to z důvodu, že 
zmíněné lodžie tvoří nezanedbatelnou část pláště budovy.

Materiál obsahuje: Příloha - Zápis z jednání Komise pro rozvoj města (Veřejná)
Příloha - Zápis z jednání pracovní skupiny FRB (Veřejná)
Příloha - Tabulka 2017 - dotace - upravený návrh (Veřejná)

Materiál projednán: Komise pro rozvoj města - 23.5.2017
Pracovní skupina FRB - 24.5.2017
RM 5.6.2017

Přizváni:
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