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Městská část Praha 1

Rada městské části

USNESENÍ

39. schůze

číslo UR20_1383
ze dne 24.11.2020

Vyhlášení dotačního programu nazvaného "Granty na opravu
domovního fondu pro rok 2021"

Rada městské části
 

1. rozhodla

vyhlásit dotační program nazvaný "Granty na opravu domovního fondu pro rok 2021"

2. schvaluje

1) Podmínky pro poskytování, užití a vyúčtování mimořádných jednorázových příspěvků
(grantů) na Opravu domovního fondu na území MČ Praha 1 (GODF) pro rok 2021 podle přílohy
č. 1 tohoto usnesení

2) Formulář pro podání žádosti podle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3) předepsaný způsob nerozebíratelné vazby podle přílohy č. 3 tohoto usnesení

4) vzorovou smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na opravu
domovního fondu na území MČ Praha 1 pro rok 2021 podle přílohy č. 4 tohoto usnesení

5) doporučenou Smlouvu o dílo (bez přenesené daňové povinnosti) podle přílohy č. 5 tohoto
usnesení

6) doporučenou Smlouvu o dílo (s přenesenou daňovou povinností) podle přílohy č. 6 tohoto
usnesení

7) vzor Čestného prohlášení o podnikání žadatele, vztahující se k opravované nemovitosti,
podle přílohy č. 7 tohoto usnesení

8) harmonogram grantového projektu podle přílohy č. 8 tohoto usnesení

9) dotazník k hodnocení provádějící firmy podle přílohy č. 9 tohoto usnesení

3. jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

MUDr. Jan Votoček, náhradník Mgr. Filip Kračman
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JUDr. Jaroslava Janderová, náhradník Mgr. Eva Špačková

Ing. Michal Caban, náhradník Mgr. Michal Vostřez

Bronislava Sitár Baboráková, DiS. náhradník Stanislav Lazar

Mgr. David Bodeček, náhradník Mgr. Pavel Nazarský

Valerie Clare Talacková, MA náhradník Mgr. Jiří Počarovský

Petra Sluková, organizátor projektu, náhradník Mgr. Ing. Kristian Šrám

4. ukládá

zveřejnit vyhlášení dotačního programu "Granty na opravu domovního fondu pro rok 2021"
na www.praha1.cz

4.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 30.11.2020
člen RMČ P1

5. ukládá

předložit Radě MČ Praha 1 k projednání výsledky hodnotící komise

5.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 06.04.2021
člen RMČ P1

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

zpracoval: MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
předkládá: Votoček, radní
bod jednání: BJ2020/2097

http://www.praha1.cz

