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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

Fond rozvoje bydlení v roce 2021 - dotace

Jsou předkládány ke schválení výsledky výběrového řízení na poskytnutí dotací z Fondu rozvoje bydlení města
Nové Město na Moravě v roce 2021.
 

§ 85 písm. c) zák. o obcích
 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí jednotlivých dotací dle přílohy č. 3 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2021 ve výši
207.500,00 Kč a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a výdajů na odvětví bydlení, komunální
služby a územní rozvoj o částku 207.500,00 Kč.
 

Stanislav Marek
 místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Vyjádření: RM na své 41. schůzi doporučila předložený materiál
1. viz zápis z jednání Komise pro rozvoj města dne 28.5.2021 (příloha č.
1)
2. viz zápis z jednání Pracovní skupiny FRB  dne 28.5.2021 (příloha č. 2)
FIN doporučuje schválit předložený materiál
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Komise pro rozvoj města dne 28.5.2021 provedla posouzení
žádostí o dotaci z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2021 dle
přílohy č. 1.
Pracovní skupina Fondu rozvoje bydlení dne 28.5.2021
projednala žádosti o dotace dle přílohy č. 3 byly  posuzovány a
vyhodnocovány v návaznosti na Pravidla pro použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na
Moravě. Všechny 3 projekty jsou v souladu s "Pravidly" a navrhuje toto:
- žadateli na ul. Tyršova na modernizaci a opravy balkónů a lodžíí ve
stejné výši jako na obdobných bytových domech v předchozích letech.
Zmíněné lodžie tvoří nezanedbatelnou část pláště budovy a jejich
modernizace zlepšila vizuální stav domu
- žadateli na ul. Žďárská na obnovu barvy fasády v plné výši a dotaci na
modernizaci a opravy balkónů a lodžíí v upravené výši tj. 6 tis. / 1 balkón
z důvodu hodnotné lokality bytových domů z 50 let zasazených do volné
zeleně a souboru čtyř domů se shodným hmotovým a architektonickým
řešením
- žadateli nemovitosti na ul. Soškova neposkytnout dotaci na obnovu
barvy fasády a na modernizaci a opravy balkónů a lodžií z důvodu jeho
malého významu pro město.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 Zápis z jednání komise pro rozvoj města 28.5.2021
(Veřejná) 

 Příloha - č. 2 Zápis z jednání pracovní skupiny FRB - 28.5.2021 (Veřejná)
Příloha - č. 3 návrh dotace 2021 (Veřejná) 

 
Materiál projednán: Komise pro rozvoj města - 28.5.2021

 Pracovní skupina FRB - 28.5.2021
 Rada města - 10.6.2021

 finančním výborem
 

Přizváni:

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

