
3) Žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2022 - ostatní

Městská část Praha  …………………….Dolní Chabry

ORG:*

Požadovaná výše dotace z rozpočtu HMP z rezervy pro MČ (v kap. 10 ) v r. 2022                                         v tis. Kč 4 700

U realizovaných staveb stupeň rozpracovanosti:

Celkové náklady 

akce
Skut. profinancováno 

k 31.12.2021

Potřeba fin. zdrojů v 

roce 2022

Zbývá k 

profinancování v 

dalších letech

46 400,0 0,0 4 700,0 41 700,0

0,0 0,0 0,0 0,0

účelová dotace z rozpočtu HMP 0,0 0,0 4 700,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

jiné zdroje financování, (uvést jaké) 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 4 700,0 41 700,0

* u akcí, kterým bylo odborem ROZ MHMP přiděleno č. akce, uvést ORG a název akce dle dopisu o rozpočtovém opatření

** v podbarvených kolonkách musí být shodná částka!

Datum: Razítko a podpis starostky/starosty  MČ

Zdůvodnění žádosti ( potřebnost akce) včetně informace o zajištění financování provozních výdajů po uvedení investice do provozu, navýšení 

kapacity realizací akce, cílová skupina obyvatel, pro které je určena, systém provozování apod. Městská část nedisponuje téměř žádnými 

byty. V současné době vlastní a pronajímá budovu bývalého úřadu, kde není žádná bytová jednotka a dále tři byty ve dvojdomě v ulici 

Spořická, který je v havarijním stavu. Nejsme poskytovateli žádné sociální péče a dlouhodobě nedokážeme uspokojit zvyšující se poptávku 

po domově pro seniory. MČ má přes 700 občanů lidí ve věku 65+, kteří se z Chaber nechtějí stěhovat a hledají možnost bydlení či pobytových 

služeb pro seniory. Záměrem, který by mohl být nejblíže realizaci je přestavba dvojdomu na bydlení s péčí, resp. pobytové služby pro seniory. 

Financování by MČ buď pokryla ze získaných i vlastních zdrojů, případně by hledala provozovatele služeb. Realizaci stavby je městská část 

případně připravena dofinancovat z příspěvků developerů na našem území a prostředkům vybraným z daně z nemovitosti, kterou máme 

nastavenu na nejvyšší možnou hladinu. 

Termín zahájení akce: 04/2022

MČ uvede č.j. a datum vydání SP

MČ uvede projekt zpracovaný kým... ze dne, nebo stavba ohlášena SÚ dne…, nebo 

vysoutěžen dodavatel

požadavek na ponechání dotace z HMP k čerpání v r. 2022

termín ukončení akce:12/2022

Ú d a j e   o   i n v e s t i č n í   a k c i PRIORITA č. 1

Stručný popis účelu, na který je dotace poskytována (uvést, co bude z dotace hrazeno, ne, proč se akce dělá):  Městská část požaduje investiční 

dotaci na projektovou dokumentaci na přestavbu stávajího dvojdomu na dům s bydlením s péčí, resp. pobytové služby pro seniory. 

   - u dotace na projektovou dokumentaci - záměr

z toho: vlastní zdroje MČ

   - akce vyžadující stavební povolení (SP)

MČ uvede studie zpracována kým, ze dne

Finanční profil akce ( v tis. Kč ) 

C e l k e m

Prohlášení k připravenosti akce

   - akce nevyžadující stavební povolení 

Celkem (kontrolní součet)

Název akce (maximálně 50 znaků) :  Dům pobytových služeb pro seniory


