
č.j.: 323/2014

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 481

ze dne 17.06.2014

 
Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - 
poskytnutí  darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. Poskytnutí darů  z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. Odboru ekonomickému 

1.1. připravit příslušné smlouvy o darech s vlastníky domů

2. Ing. Vladislavě Hujové
2.1. podepsat příslušné smlouvy o darech s vlastníky domů

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



 
 
 
 
 
 
 
Stav Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 ke dni 22.1. 2014 činil 20.000.000,- Kč.  
Disponibilní zůstatek ke dni 18.4. 2014 činí 13.581.262,- Kč 
 
žádosti o dary z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 

vlastník opravovaný 
objekt 

účel daru částka splatnost 

 
Bořivojova 773/58, 
130 00 Praha 3 

Bořivojova 58  -  opravy uliční 
fasády 
 

300.000,-Kč dar 

Vyšší odborná škola 
uměleckoprůmyslová, 
Střední 
uměleckoprůmyslová 
škola 
Žižkovo náměstí 
1300/1, 
130 00 Praha 3 

vstupní 
schodiště před 
budovou 
SUPŠ, 
Žižkovo 
náměstí 1 

 - oprava 
venkovního 
vstupního 
schodiště, včetně 
vypracování PD 

300.000,- Kč dar 

 
Celková výše darů ………………………. 600.000,- Kč 
 
 
 
 
 

Příloha č.1 usnesení č.481 ze dne 17.06.2014 - Stav Fondu obnovy a rozvoje k 18.4.2014



Důvodová zpráva
  

Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3, který spravuje Fond obnovy a rozvoje MČ 
Praha 3, po projednáních dne 22. 4. 2014, doporučil ke schválení žádosti na poskytnutí darů z Fondu 
obnovy a rozvoje MČ Praha 3.  
Pracovní skupina Programu regenerace MPR a MPZ se na svém jednání, které se konalo per rollam od 
30. 4. 2014, vyjádřila proti poskytnutí daru na opravu uliční fasády domu Bořivojova 773/58 Praha 3. 
Důvodem negativního vyjádření byla dřívější výměna oken za okna plastová, což nesplňuje požadavky 
Odboru památkové péče MHMP. 
Dary  budou  poskytnuty v souladu se schválenými Zásadami fondu obnovy a rozvoje Městské části 
Praha 3. 
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