Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0099 ze dne 04.02.2020
Podmínky pro poskytování, užití a vyúčtování
dotačního programu pro SVJ a BD

Dotace na instalaci rádio vodoměrů na území Prahy 1
pro rok 2020

Účel jednorázové dotace
Praha 1 trpí agresivní formou poskytování krátkodobých ubytovacích služeb
v bytových domech s původním účelem trvalého bydlení. Tomuto negativnímu jevu, který
v mnoha oblastech centra činí život obyvatel Prahy 1 nesnesitelný, není momentálně schopna
MČ Praha 1 zabránit. Trvalé řešení je možné jen zákonnou úpravou. Přesto se MČ Praha 1
snaží způsobem, který je v její moci bez prodlení, Společenstvím vlastníků jednotek (dále jen
SVJ) a Bytovým družstvům (dále jen BD) pomoci.
MČ Praha 1 si je vědoma toho, že v každém bytovém domě je několik bytových
jednotek, které jejich vlastníci nepoužívají k trvalému bydlení, ale jako provozovny
dočasných ubytovacích služeb, čemuž ostatní obyvatelé domu nemohou zabránit.
Protože mnohá SVJ a BD si stěžují na to, že enormní spotřeba vody nezvanými hosty
jde na vrub ostatních obyvatel domu, MČ Praha 1, jako poskytovatel, má zájem
prostřednictvím veřejných prostředků svým občanům pomoci tím, že jim nabízí nákup
a instalaci rádio vodoměrů ke každé samostatné jednotce. Prostřednictvím instalace
rádio vodoměrů se dá skutečná spotřeba vody rozúčtovat jednotlivým vlastníkům bytových
jednotek.

Základní podmínky:
Jednorázová, nevratná dotace je určena všem SVJ a Bytovým družstvům, která:
a) nemají ve svém domě rádio vodoměry, umožňující dálkový odečet naměřených
hodnot, bez nutnosti vstupovat do konkrétní bytové či nebytové jednotky
b) mají již instalovány ve svém domě podružné vodoměry, které však neumožňují
dálkový odečet
2) MČ Praha 1 bude hradit v plném rozsahu jak nákup, tak práci s osazením
rádio vodoměrů spojenou
3) Žádost o dotaci podává statutární orgán SVJ či BD
4) K žádosti musí být přiložen doklad (čestné prohlášení) o tom, že všichni vlastníci byli o
žádosti o dotaci MČ Praha 1 informováni (nemusí všichni souhlasit)
5) Žádost musí být podána na formuláři MČ Prahy 1
6) Žádost musí být podána v uzavřené obálce, obsahující formulář přihlášky a požadované
přílohy
7)
Žádost musí být podána nejpozději do 31. března 2020 (úterý) do 14 hodin do
podatelny úřadu, může být podána i dříve
8) Nebude prováděno hodnocení žádostí, protože je to dotace, kterou dostane každý, kdo
o ni požádá, a to až do vyčerpání celkového finančního limitu ve výši 3 mil. Kč
9) Následně, po zjištění rozsahu zájmu, vypíše MČ Praha 1 veřejné výběrové řízení na
dodavatele rádio vodoměrů tak, aby - pokud možno - byly osazeny ještě před začátkem
hlavní turistické sezóny 2020
10) Administraci dotace bude provádět Kancelář radního pro majetek ve spolupráci
s Výborem pro vylidňování centra a pro podporu komunitního života
11) Statutární orgán SVJ či BD bude informován bezprostředně po ukončení výběrového
řízení na dodavatele, aby aktivně spolupracoval s osazením rádio vodoměrů ve svém
domě.
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