
Zápis

zjednání pracovní skupiny k hodnocení žádostí o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Pracovní skupina se sešla dne 23.8.2017 k posouzení žádostí o poskytnutí dotací z Fondu rozvoje

bydleni podaných na MěÚ.

Pracovní skupina se sešla ve složení:

• Michal Šmarda, starosta

• Stanislav Marek, místostarosta

• Vladimír Dobiáš, referent odboru INV

• Ing. Lenka jamborová, vedoucí odboru SŽP

• Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru FIN

Program: 1) výběrové řízení - poskytnutí dotací z fondu rozvoje bydlení na rok 2017

2) žádost SVJ Hornická 974 o přehodnocení rozhodnutí o neposkytnutí dotace

Bodl
Dne 10. dubna 2017 byla na schůzi rady města Nové Město na Moravě Výzva k předkládání projektů

pro poskytování dotací z Fondu rozvoje bydlení v roce 2017. 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 příjem žádostí byl stanoven na 11.5.-31.7.2017.

Předpokládaný objem finančních prostředků dotačního programu byl 500.000,- Kč, z nichž

zastupitelstvo města na svém 18. zasedání poskytlo dotaci SVJ Tyršova 146-7 ve výši 89.394,- Kč.

Město Nové Město na Moravě obdrželo od ig.s. 2017 do 31.7.2017 dvě žádosti o zápůjčku

s celkovým požadavkem na 325 101 Kč.

požadovaná výše

Název žadatele účel dotace dotace

Společenství vlastníků jednotek obnova barvy fasády, modernizace a
domu ul. Tyršova 1002,1003 opravy balkonů 241 722,00 Kč

Společenství vlastníků jednotek
domu ul. Hornická 970 obnova barvy fasády 83 379,00 Kč

Žádosti o dotaci posoudila komise pro rozvoj města s tím, že doporučila poskytnutí dotace v obou

případech.

Pracovní skupina fondu projednala žádost o dotaci a navrhuje poskytnutí dotace v upravené výši, a

to následujícím způsobem:

Na barvu fasády doporučuje komise oběma žadatelům poskytnout dotaci v požadované výši.



Na modernizaci a opravy balkonů a lodžií komise navrhuje přidělit SVJ Tyršova 1002,1003 dotaci ve

výši 40 tis. Kč, a to z důvodu, že zmíněné lodžie tvoří nezanedbatelnou část pláště budovy a jejich

modernizace zlepšila vizuální stav domu.

Bod2
Dne 21.8.2017 obdrželo město dopis pro Zastupitelstvo města s žádostí o přehodnocení rozhodnutí o

neposkytnutí dotace na bytový dům Hornická 974 v částce 66 627,- Kč. Součástí žádosti v roce 2016

byla vizualizace budoucí vzhledu budovy namalovaná pouze pastelkami, a která přesně nevystihla

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.

Přílohy:

Požadavky na poskytnutí dotací z FRB

Zápis zjednání komise pro rozvoj města

V Novém Městě na Moravě dne 23.8. 2017

Michal Šmarda

Ing. Lenka Jamborová

Stanislav

Marek

Vladimír Dobiáš

ľcš

Ing. Tomáš Vlček


