
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
51. Rady města

konané dne 13.12.2021

Dotační program na protihluková opatření

Město obdrželo celkem 3 žádosti o dotaci na protihluková opatření. Všechny 3 žádosti byly z města ani jedna 
z místních částí. Žádosti posoudila pracovní skupina (zástupci RM, zástupce komise dopravní a majetkové, 
zástupce MěÚ) a předkládá návrhy na přidělení/nepřidělení dotací. S ohledem na to, že materiál by z 19. 
zasedání ZM stažen je v aktualizované podobě opětovně předkládán. 

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

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města poskytnutí dotací dle přílohy č. 7 tohoto materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit poskytnutí dotací ve výši doporučenou 
hodnotící komisí a uzavření smluv na poskytnutí dotací dle přílohy tohoto 
materiálu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: 1.Hlavním cílem programu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví 
obyvatel, proto je zaměřen výhradně na projekty podporující realizaci 
protihlukových opatření objektů rodinných domů, bytových jednotek a 
provozoven ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, které se 
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nacházejí v bezprostřední blízkosti frekventovaných dopravních 
komunikací. (http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx)
Žadatelem o dotaci mohou být fyzické a právnické osoby vlastnící rodinný 
dům či bytovou jednotku nebo provozovnu v Novém Městě na Moravě a 
místních částech.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků byl 400.000,- Kč
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt 
byla 15 000 Kč, maximální výše dotace byla 130 000 Kč. V rámci jednoho 
kola dotačního programu mohl žadatel podat pouze jednu žádost. 
Minimální podíl příjemce dotace byl stanoven na 20 % celkových nákladů 
projektu, vyšší podíl příjemce dotace byl kladně bodově hodnocen.
Kritéria pro posuzování projektů

a. připravenost a realizovatelnost projektu (0-2 body)
b. dopravní zatížení okolí domu (0-10 bodů)
c. účinnost realizovaného protihlukového opatření (0-10 bodů)
d. výše spoluúčasti města na realizovaném projektu:

• 70% - 80% (0 bodů)
• 60% - 69,9% (2 body)
• 0% - 59,9% (4 body)

Podpořeny mohly být pouze ty projekty, které obdrží 15 a více bodů. Při 
rovnosti počtu bodů budou upřednostněny dříve přijaté žádosti. Dotace, 
které v kritériu b) nebo c) obdrží 4 a méně bodů nebudou podpořeny.
Pro účely výběrového řízení byla vytvořena Pracovní skupina, ta 
opětovně vyhodnotila podané žádosti a navrhla poskytnutí dotací dle 
přílohy tohoto materiálu.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 Dotační program 2021 (4) (Veřejná)
Příloha - č.2 Žádost Šolcovi (1) (Veřejná)
Příloha - č.3 Žádost Havlíková (2) (Veřejná)
Příloha - č.4 Žádost Djačuková (3) (Veřejná)
Příloha - č.5 Tabulka - seznam žadatelů (Veřejná)
Příloha - č.6 Hodnotící kritéria - vyhodnocení komise 2021.pdf (Veřejná)
Příloha - č.7 Hodnotící komise protihluk 13.12.2021 (Veřejná)
Příloha - č.8 Protihluk komise 13.12.2021 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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