
Zpráva pro 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 28. listopadu 2019 

________________________________________________________________ 
 
1.21 Schválení podání žádostí o dotaci do podprogramu Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách pro rok 2020 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj 

 
Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 

 
Odůvodnění:  

Podprogram je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace 
území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve své blízkosti sociálně 
vyloučenou lokalitou (SVL). Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit demolice budov 
dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně 
vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít 
v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. 

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:  

• obce od 10 001 obyvatel:  maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, 

Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v 
rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 10 mil. Kč pro 
jednoho žadatele. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč. 

Účastník podprogramu musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného 
území (dále jen „PNV“). Tento PNV musí být v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací a musí být schválený nejvyšším orgánem obce (zastupitelstvem). Obsahem PNV 
nesmí být výstavba sociálního bydlení. Účastník podprogramu je povinen držet se 
předloženého PNV po celou dobu udržitelnosti projektu, tzn. 5 let od ukončení realizace akce 
(termín je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace).  

Město bude v rámci tohoto dotačního titulu žádat na demolici objektu č. p. 3147, ul. Západní 
ve Varnsdorfu (bývalý hotel Panorama). Náklady na demolici objektu -  15.523.370,28 Kč vč. 
DPH (dle PD zpracované firmou ProProjekt,s. r. o., Rumburk). 

Jako povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou mimo jiné usnesení ZM o schválení podání 
žádosti na demolici konkrétního objektu se schválením projektu následného využití 
revitalizovaného území. Projekt následného využití bude po jeho zpracování předložen ke 
schválení na lednovém ZM. 

Ukončení příjmu žádostí     14. února 2020  

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků  duben až květen 2020 

 

Příloha:  krycí listy rozpočtu 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodla schválit podání žádosti do programu Ministerstva pro místní 
rozvoj  117D08 - Podpora revitalizace území, podprogramu 117DO81 – Demolice budov v 
sociálně vyloučených lokalitách na projekt Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve 
Varnsdorfu. 

 

a dále  

 

Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu Demolice objektu 
č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu ve výši min. 50 % ze skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce.  

 

 


