
Dodatek č. 1

k Pravidlům pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje

bydlení na území města Nového Města na Moravě

účinných od 01.04.2015

Článek 1

1. V Článku 3 ..Výdaje fondu“ se ruší text odstavce 7 a nahrazuje se novým textem. který

zní:

7) Zfondu se poskvf ují vlasin íkúm mdi!z!11‘ch domů, bvtovřch domů a bytů tyto druhy
dotocí:

PQ Lhůta pra -

. Nazev - ucel . ‚ Honit hranice dotace
a realizaci
0! ohnoiv hany fasády RD staršího 15 let clo 2 let do i‘še 20% rozpočtol*lz

se zvláštním Izistoriclnnz, kulturním a ‚základů s izásledizÝnz
estetic‘lcýnz itna,,ze,zz pro město i‘áčtoi‘ánímzz skutečnÝch

‚základů, ‚naxinzálně však do
20.000,-Kč na J BD

obnova bany fasády BD staršího 15 let do 2 let do vÝše 20% ‚vzpočtovÝdz
se zvlášnzún hisíorirkÝoz, kulturním a ‚základů S následným
estetickým i‘ý:,zan,enz pro město vyúčtováním skutečných

‚základů,
02 moder,zjzace (S Oprali‘ balkónů a lodžií ti do 2 ks 10 iL Kč na jeden balkón

BD a RB se zilášuzíuz lzistorickýnz a zzelm lodžii
kultz,rnínz i‘‘z,zcz,,ze,zz pro město

BJ bytová jednotka
RB roduz,zÝ dům
BD bytový dům

2. V Článku 6 „Výběrové řízení na poskytnutí dotace“ se ruší text odstavce 10 a nahrazuje

se novým textem. který zní:

10) Rada města Nové Město na Moravě stanoví pro následující rok oblast, případně část
města, pro kterou hudou v daném roce poskytnuty J7nanční prostředky formou dotací pro
účely zlepšení rozvoje bydlení v dané oblasti, případně části města.

3. V Článku 6 ..Výběrové řízení na poskytnutí dotace“se za odstavec 10 vkládá nový
odstavec 11. který zní:

11)Podané žádosti z urbanistického hlediska vyhodnotí pro pracovní skupinu komise pro
rozvoj mésta a případně doporučí úpravy projektů jednotlinc/z žadatelů.



Článek 2

1. Ostatní ustanovení Pravidel pro použití účeiových prostředků Fondu rozvoje bydlení
na území města Nového Města na Moravě účinných od 1.4.2015 tímto Dodatkem č.l
nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek Č.l schválilo Zastupite]stvo města Nové Město na Moravě na svém 9.
zasedání konaném dne 11.4.2016 usnesením pod bodem č. 4191ZM/2016 programu.

3. Tento Dodatek Č. I nabývá platnosti a účinnosti dne 12.4. 2016.
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