
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 25.6.2018

Dotační program na obnovu sgrafit a pořízení nových výtvarných prvků na fasádu

Rok 2019 bude v Novém Městě na Moravě rokem Karla Němce a v souvislosti s proběhlou diskusí na předchozí 
RM je navrhováno vyhlásit nový dotační program na obnovu sgrafit na domech v Novém Městě na Moravě a 
místních částech i na pořízení nových výtvarných děl na fasády domů.

§10c zákona 250/2000 Sb. v platném znění

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 vyhlášení nového dotačního programu na obnovu sgrafit a na pořízení nových výtvarných prvků na fasády 
domů dle přílohy tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: RM na své schůzi č. 55 doporučila program ke schválení.
FIN, ŠKSV doporučují schválit předložený materiál

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Dotační program je vypisován mimořádně, a to z důvodu vyhlášení roku 
2019 rokem Karla Němce. Z tohoto důvodu město podpoří vlastníky 
domů v Nové Městě na Moravě a místních částech, kteří se rozhodnou 
restaurovat sgrafita na svých domech, nebo se rozhodnou umístit na 
fasádu svého domu nový výtvarný prvek (např. sgrafito, sochu, reliéf 
štuk apod.) Předpokládaný objem finančních prostředků tohoto programu 
je navrhován na 1 mil. Kč. Z dotace lze hradit až 75 % uznatelných 
nákladů a maximální výše dotace činí 75 tis. Kč na jeden dům. Realizace 
projektů může probíhat od 1.1.2019 do 31.12. 2021 a žadatelé mohou 
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žádosti o dotaci podávat v termínu od 1.9.2018 do 28.2.2019. O 
poskytnutí dotace do 50 tis. Kč bude rozhodovat Rada města, o ostatních 
žádostech rozhodne Zastupitelstvo města.

Materiál obsahuje: Příloha - Dotační program na obnovu sgrafit a pořízení nových 
výtvarných prvků na fasádu (Veřejná)

Materiál projednán: RM 11.06. doporučila ke schválení

Přizváni:
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