
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 18.9.2017

Fond rozvoje bydlení v roce 2017

1. Výběrové řízení - poskytnutí dotací z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2017.
2. Žádost SVJ Hornická 974 o přehodnocení rozhodnutí o neposkytnutí dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje
obě žádosti dle přílohy č. 1

II. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnout dotaci SVJ Hornická 974 v částce 66.627,- Kč z dle pravidel Fondu rozvoje bydlení.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Vyjádření: RM doporučila materiál ke schválení
Komise pro rozvoje města doporučuje schválit obě žádosti o dotaci.
Pracovní skupina FRB doporučuje schválit obě žádosti o dotaci v 
upravené výši a to následujícím způsobem:
- na barvu fasády doporučuje oběma žadatelům o dotaci v požadované 
výši
- na modernizaci a opravy balkónů a lodžií navrhuje přidělit SVJ Tyršova 
1002,1003 dotaci ve výši 40.000,- Kč (viz příloha - Zápis z jednání 
pracovní skupiny FRB)

Na vědomí: Finančnímu odboru

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Termín pro příjem žádostí byl stanoven na 11.5.2017 - 31.7.2017. 
Předpokládaný objem finančních prostředků dotačního programu byl 
500.000,- Kč z nich Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání poskytlo 

Page 1 of 2Návrh usnesení ZM 18.9.2017

12.09.2017https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



dotaci SVJ Tyršova 146-7 v Novém Městě na Moravě ve výši 89.394,- Kč. 
Město Nové Město na Moravě obdrželo od 19.5.2017 do 31.7.2017  2 
žádosti o poskytnutí dotace s celkovým požadavkem 325 101,- Kč.
1. Komise pro rozvoj města dne 14.08.2017 provedla posouzení 
žádostí o dotaci z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 
2017. 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 11.4.2016:
- doporučuje podpořit projekt (žádost) č. 1 uvedené v příloze Tabulka pro 
poskytování dotací z FRB na kalendářní rok 2017.
- doporučuje podpořit projekt (žádost) č. 2 uvedené v příloze Tabulka pro 
poskytování dotací z FRB na kalendářní rok 2017.
Pracovní skupina Fondu rozvoje bydlení dne 23.8.2017 projednala 
žádosti o dotace a navrhuje poskytnutí dotace následujícím způsobem:
- na barvu fasády doporučuje komise oběma žadatelům poskytnou dotaci 
v požadované výši
- na modernizaci a opravy balkónů a lodžií komise navrhuje přidělit SVJ 
Tyršova 1002,1003 dotaci ve výši 40.000,- Kč a to z důvodu, že zmíněné 
lodžie tvoří nezanedbatelnou část pláště budovy a jejich modernizace 
zlepšila vizuální stav domu.
2. Dne 21.8.2017 obdrželo město dopis pro Zastupitelsvo města s žádostí 
o přehodnocení rozhodnutí neposkytnutí dotace na bytový dům Hornická 
974 v částce 66.627,- Kč. Součástí žádosti v roce 2016 byla vizualizace 
budoucího vzhledu budovy namalovaná pouze pastelkami, které přesně 
nevystihly stávající vzhled. Současně byla přemalována fialová místa na 
fasádě. Z důvodu těchto úprav a současnému vzhledu budovy pracovní 
skupina doporučuje poskytnutí dotace na obnovu barvy fasády.

Materiál obsahuje: Příloha - příloha č. 1 - Tabulka dotace 2017 (Veřejná)
Příloha - příloha č. 2. . Zápis z jednání Komise pro rozvoj města (Veřejná)
Příloha - příloha č. 3 - Zápis z jednání pracovní skupiny FRB (Veřejná)
Příloha - příloha č. 4 - Žádost SVJ Hornická 974 (Veřejná)

Materiál projednán: Rada města dne 10.4.2017 schválila výzvu k předkládání projektů pro 
poskyt. dotací z FRB na rok 2017
Komise pro rozvoj města dne 14.8.2017 posoudila projekty pro poskyt. 
dotací z FRB na rok 2017
Pracovní skupina dne 23.8.2017 posoudila projekty pro poskt. dotací z 
FRB na rok 2017
RM č. 42 dne 11.9.

Přizváni:
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