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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

17. Zastupitelstva města
konaného dne 21.6.2021

Žádost Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích požádalo o navýšení finanční podpory výstavby Domova Pomněnka -
domova se zvláštním režimem. Žádost je evidovaná pod č.j.: MUNMNM/14930 /2021, viz příloha materiálu.
Žádost je předkládána k projednání, s ohledem na to že nesplňuje podmínky řádné žádosti o dotaci, není
navrhováno poskytnutí dotace, ale předběžné vyjádření podpory projektu. 
 

§ 85 písm. c) zák. o obcích
 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
žádost Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích, 675 60 Myslibořice 1 ze dne 11.6.2021 o finanční podporu
výstavby Domova Pomněnka.

II. Zastupitelstvo města souhlasí
s podporou výstavby domova se zvláštním režimem - Domova Pomněnka a podpoření projektu finanční
částkou max. ve výši 8 mil. Kč.

Michal Šmarda
 starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Rada města na své 42. schůzi dne 14.06.2021 projednala žádost o
finanční podporu výstavby Domova Pomněnka a doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vzít tuto žádost na vědomí a
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souhlasit s předběžnou podporou výstavby domova se zvláštním režimem
- Domova Pomněnka dle materiálu. 
Odbor ŠKSV doporučuje souhlasit s předběžnou podporou výstavby
domova se zvláštním režimem - Domova Pomněnka. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V roce 2020 Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích získala investiční
dotaci z MPSV na výstavbu domova se zvláštním režimem - Domova
Pomněnka. Aktuálně je zpracována projektová dokumentaci pro
provádění stavby a je vystaveno platné stavební povolení. 
Z důvodu rapidního nárůstu cen stavebního materiálu se Diakonie ČCE -
středisko v Myslibořicích dostalo do situace, kdy není schopno s původně
plánovanými zdroji stavbu zrealizovat. Z tohoto důvodu žádají o navýšení
podpory. Aktuální plán financování je uveden v příloze materiálu. 
Město Nové Město na Moravě má v aktuálním rozpočtu pro rok 2021
vyčleněno 2,5 mil. Kč na spolufinancování projektu (první
splátku) výstavby Domova Pomněnka, další splátka ve stejné výši byla
předpokládána v dalším roce. 
V minulosti město k uvedenému záměru Diakonii prodalo příslušné
pozemky - viz. přiložená KS. 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích (Veřejná) 
 Příloha - KS Diakonie 2019 (Veřejná) 

 
Materiál projednán: RM dne 14.06.2021

 ZM dne 14.10.2019
 

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

