
     

 

Upravená Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení pro 

poskytování zápůjček na čistírny odpadních vod a kanalizační 

přípojky  

 
Článek I 

Základní ustanovení 

 

1. Statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen „město Jablonec nad Nisou“ nebo „město“) v 

zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond na 

zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou“ (dále jen „fond“ nebo ve zkratce 

„FZÚB“), který slouží k poskytování zápůjček na opravy nebo rekonstrukce (vestavby, 

nástavby) nemovitostí na území města Jablonce nad Nisou. 

 

2. Město Jablonec nad Nisou v zájmu snížení znečištění vod z komunálních zdrojů vyhlásilo 

kontinuální výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora 

výstavby technické infrastruktury. Podpora je zaměřená na výstavbu odpadních vod nebo 

vybudování kanalizačních přípojek. V rámci tohoto programu lze zažádat o zápůjčku z FZÚB 

za podmínek stanovených těmito Pravidly zápůjček na čistírny odpadních vod a kanalizační 

přípojky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou (dále jen 

„Pravidla“) a smlouvou o zápůjčce. 

 

3. Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou zřídilo jako svůj iniciativní a kontrolní orgán 

finanční výbor dle ustanovení § 117 a násl. zák. číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, k jehož úkolům mimo jiné patří vyjadřovat se k žádostem o 

zápůjčky z rozpočtu města a sledovat a ovlivňovat hospodaření s peněžními fondy města, tedy 

i s Fondem na zlepšení úrovně bydlení. 

 

4. Zápůjčka z fondu je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které mají ve vlastnictví 

nemovitosti (dále jen „žadatel“) – budovy se způsobem využití
1
: bytový dům, rodinný dům na 

území města Jablonce nad Nisou (v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec 

nad Nisou). Pokud žadatel splní náležitosti stanovené v těchto Pravidlech, jeho nárok na 

zápůjčku se stává platným v případě, že bude Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou 

schválena příslušná zápůjčka z fondu na jméno žadatele, s uvedením výše zápůjčky, úrokové 

sazby, dobou splatnosti, účelem poskytnutí zápůjčky (specifikací určení použití zápůjčky 

z fondu); základní povinnosti žadatele jako vydlužitele jsou pak upraveny v příslušné smlouvě 

o zápůjčce. 

 

5. Pro uspokojení žadatelů o zápůjčku z fondu je (vedle podmínek stanovených v těchto 

Pravidlech) rozhodující výše finančních prostředků určená v rozpočtu města pro poskytnutí 

zápůjček 

 

6. Pokud žadatel splní náležitosti stanovené v těchto Pravidlech, jeho nárok na zápůjčku se 

stává platným v případě, že bude Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou schválena 

příslušná zápůjčka z fondu na jméno žadatele, s uvedením výše zápůjčky, úrokové sazby, 

                                                 
1
 viz zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 



   

dobou splatnosti, účelem poskytnutí zápůjčky. Základní povinnosti žadatele jako vydlužitele 

jsou pak upraveny v příslušné smlouvě o zápůjčce. 

 

7. Bankou se pro účely těchto Pravidel rozumí právnická osoba s bankovní licencí opravňující 

provozování banky – bankovních služeb na území ČR. Banka zřizuje na pokyn města 

Jablonce nad Nisou ve prospěch žadatele (jenž bude zastupitelstvem města schválen) zvláštní 

bankovní účet, z něhož bude Banka vyplácet finanční prostředky až do výše přidělené 

zápůjčky za podmínky dodržení účelovosti zápůjčky. 

 

8. Čerpání finančních prostředků žadatelem, který uzavřel smlouvu o zápůjčce (za podmínek 

daných těmito Pravidly), je možné pouze bezhotovostní formou; zápůjčku z fondu nelze 

čerpat hotovostně. Banka vyplatí finanční prostředky (max. do výše zápůjčky) pouze na 

základě předložení originálních účetních dokladů vystavených třetí osobou, když finanční 

částka uvedená na předložených účetních dokladech bude vyplacena na bankovní účet 

výstavce účetního dokladu uvedeného na tomto účetním dokladu. Banka a město Jablonec nad 

Nisou si vyhrazují právo kontroly právní relevantnosti a úplnosti předložených účetních 

dokladů ze strany žadatele. V případě pochybností není Banka oprávněna platbu provést. 

 

 

Článek II 

Podmínky pro poskytnutí zápůjčky 

 

1. Podmínky pro poskytnutí zápůjčky fyzické osobě: 

    Fyzická osoba nemá peněžité závazky po splatnosti vůči městu Jablonec nad Nisou. 

 

2. Podmínky pro poskytnutí zápůjčky právnické osobě: 

     Právnická osoba: a) má sídlo v České republice, 

          b) není v konkursním řízení, 

          c) nemá daňové nedoplatky (potvrzení od FÚ), 

          d) nemá nedoplatky na nemocenském a sociálním pojištění zaměstnanců 

(potvrzení od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení), 

          e) nemá peněžité závazky po splatnosti vůči městu Jablonec nad Nisou. 

 

 

Článek III 

 Druh zápůjčky 

 

Účel 
Splatnost 

(v letech) 

Úrok 

p.a. 
Horní hranice půjčky 

Zřízení malé čistírny odpadních vod nebo 

kanalizační přípojky ke stávajícímu domu nebo 

při nové výstavbě domu 

5 2,1% 
Max. do výše rozdílu mezi 

celkovými náklady akce a dotací 

 

 

a) Účelové finanční prostředky zápůjčky dle těchto Pravidel lze čerpat pouze do konce 

kalendářního roku, v němž byla uzavřena smlouva o zápůjčce. V roce přijetí zápůjčky se 

úroky platí v závislosti na skutečném čerpání zápůjčky, v dalších letech se splácí jistina a úrok 

dle uzavřené smlouvy o zápůjčce. 

 

b) Zvláštní dohodou si může žadatel dohodnout rychlejší splácení zápůjčky. 



   

Článek IV 

Přidělení zápůjčky 

 

1. Žadatelé, kteří splňují podmínky dle těchto Pravidel, mohou získat zápůjčku z fondu 

výhradně na základě usnesení Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou o schválení smlouvy o 

zápůjčce s konkrétním žadatelem. Administraci spojenou s vyhlašováním tohoto finančního 

programu města Jablonce nad Nisou, přijímáním a zpracováním žádostí, přípravou materiálů 

pro jednání finančního výboru, Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou a kontakt mezi 

žadateli a městem vykonává Magistrát města Jablonec nad Nisou - odbor ekonomiky (dále jen 

„odbor ekonomiky“).  

 

2. Lhůta na podání žádosti o poskytnutí zápůjčky z fondu je stanovena při zveřejnění výzvy 

k podávání žádostí na příslušné období. 

 

3. Žádost musí vždy obsahovat především: 

a) označení žadatele: jméno, příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby (včetně 

IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku); 

b) adresu trvalého pobytu nebo sídla právnické osoby; 

c) u právnické osoby potvrzení Finančního úřadu, že právnická osoba nemá daňové 

nedoplatky; 

d) u právnické osoby potvrzení od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení, 

že právnická osoba nemá nedoplatky na nemocenském a sociálním pojištění 

zaměstnanců;  

e) přesné označení předmětné nemovitosti 

- adresa, číslo popisné (je-li již přiděleno), číslo stavební parcely; 

- výpis z katastru nemovitostí ne starší šesti měsíců (k datu podání žádosti); 

- stavební povolení či jiné rozhodnutí osvědčující legálnost stavebních úprav té 

nemovitosti (dále i jako zhotovení díla), k níž se vztahuje žádost o poskytnutí zápůjčky z 

fondu; 

- popis stavebních úprav; 

- snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitosti; 

- foto předmětné nemovitosti; 

f) smlouvu o dílo, příp. jinou písemnost, z níž bude zřejmé, kdo je zhotovitelem díla, doba 

zhotovení díla včetně ceny za dílo; pokud žadatel provádí dílo svými silami (svépomocí) 

předloží kvalifikovaný odhad nákladů; 

g) přesný popis účelu, na který je zápůjčka z fondu požadována; 

h) předpokládaný termín zahájení a skončení zhotovení díla; žadatel je povinen písemně 

oznámit odboru ekonomiky termín faktického skončení zhotovení díla; 

i) požadovaná výše zápůjčky z fondu (maximální hranice je uvedena v těchto Pravidlech a 

nelze ji překročit); 

j) určení způsobů zajištění zápůjčky jako peněžité pohledávky města Jablonce nad Nisou 

k tíži žadatele (jako vydlužitele města Jablonce nad Nisou); před schválením zápůjčky 

pro žadatele Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou může být ze strany finančního 

výboru anebo odboru ekonomiky žadatel vyzván k doplnění nebo k řádnému 

znaleckému ocenění navrhovaných předmětů zástav. Město Jablonec nad Nisou 

minimálně požaduje: 

-   doklad o pojištění nemovitosti; 

-   vystavení blankosměnky včetně podpisu smlouvy o vyplňovacím právu 

směnečném u fyzických osob obligatorně u zápůjčky nad 100 tis. Kč, u 

právnických osob bez ohledu na výši zápůjčky; 



   

- ručení fyzickou osobou (v tomto případě platí, že ručitel musí svými čistými 

měsíčními příjmy dosahovat nejméně 1,6 násobku životního minima); není 

připuštěno ručení fyzickou osobou žijící se žadatelem ve společné domácnosti.  

Pro zjištění finančních poměrů ručitele je nezbytné, aby žadatel poskytl údaje pro 

propočet disponibilních zdrojů ručitele. V případě, že není možnost ručení 

fyzickou osobou, pak 

- ručení zastavením nemovitosti ve prospěch města Jablonce nad Nisou (jako 

zapůjčitele); tento záruční instrument musí svou hodnotou dosahovat nejméně 130 

% výše předpokládané zápůjčky z fondu; potřebné doklady a listiny jsou: znalecký 

posudek na ocenění nemovitosti ne starší jednoho roku, originál nebo ověřená 

kopie výpisu listu vlastnictví, originál nebo ověřená listiny osvědčující nabytí 

nemovitosti (platí pro nabývací tituly sepsané před 1.1.1993), výpis z obchodního 

rejstříku (pro právnické osoby v něm zapsané). 

Tím nejsou dotčeny i jiné možnosti zajištění zápůjčky. 

 

4. Výpis z obchodního rejstříku, stavební povolení a znalecký posudek na ocenění 

nemovitosti lze doručit v odůvodněných případech odboru ekonomiky v dodatečné lhůtě 

určené oprávněným pracovníkem odboru ekonomiky. Doručí-li žadatel tyto podklady 

v dodatečné lhůtě, bude jeho žádost splňovat lhůtu pro podání žádosti. 

 

5.  Ve lhůtě k podání žádosti je možné, aby žadatel svou žádost měnil, doplňoval; po uplynutí 

lhůty k podání žádosti je žadatel svou žádostí vázán.  

 

6.   Odbor ekonomiky vyřadí žádosti: 

a) jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro poskytnutí zápůjčky stanovené v článku II těchto 

Pravidel, 

b) jestliže odbor ekonomiky zjistí ze žádosti, že nebyla vyplněna úplně nebo že některé 

z údajů jsou vyplněny mylně, 

c) v případě, že žadatel nedostatečně zajistí možný dluh (ve výši požadované zápůjčky) vůči 

městu Jablonci nad Nisou, 

d) jestliže žadatelovy příjmy nedosahují výše odpovídající možnostem splácení žádané 

zápůjčky (pro zjištění příjmů žadatele je žadatel povinen se dostavit na odbor ekonomiky, 

kde bude proveden propočet disponibilních zdrojů žadatele).  

Vyřazené žádosti dle výše uvedených bodů nebudou projednávány ve finančním výboru ani 

v Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou. O vyřazení žádosti informuje žadatele odbor 

ekonomiky. 

 

7. Finanční výbor na návrh odboru ekonomiky vyhodnotí předložené žádosti o zápůjčky. 

V tomto případě se přihlíží k určené výši finančních prostředků z rozpočtu města a k úhrnné 

výši finančních prostředků vzešlých ze žádostí žadatelů. V případě převýšení úhrnné výše 

finančních prostředků vzešlých ze žádostí žadatelů může finanční výbor: 

a)  doporučit ZM navýšení prostředků na zápůjčky, nebo 

b)  rozhodnout o procentním snížení jednotlivých žádostí, nebo 

c)  hlasovat (kritéria hodnocení žádostí o zápůjčky). 

 

8. Materiál s doporučením finančního výboru bude předložen Zastupitelstvu města ke 

schválení uzavření smlouvy o zápůjčce s konkrétním žadatelem. 

 

9.  Právo na uzavření smlouvy o zápůjčce zaniká, pokud žadatel smlouvu o zápůjčce 

nepodepíše do 60 dnů od schválení žadatele Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou. 



   

Článek V 

Smlouva o zápůjčce 

 

1. S žadateli, kteří budou schváleni Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou jako 

příjemci zápůjčky z fondu, uzavře město Jablonec nad Nisou smlouvu o zápůjčce; tím 

není dotčeno ustanovení článku IV, odst. 9 Pravidel. 

 

2. Odbor ekonomiky může po dohodě s Bankou a v souladu s těmito pravidly vydat 

závazný vzor smlouvy o zápůjčce. 

 

3. Odbor ekonomiky neprodleně po podpisu smlouvy o zápůjčce předá dohodnutý počet 

exemplářů Bance a převede finanční prostředky ve výši sjednané zápůjčky na účet 

žadatele uvedený ve smlouvě o zápůjčce. 

  

 

Článek VI 

Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná 

 

 

1. Poskytování zápůjček z fondu, jakož i oprávněnost použití finančních prostředků 

ze zápůjčky u žadatelů podléhá kontrole města Jablonce nad Nisou a jeho orgánů. 

 

2. Zápůjčky poskytnuté před účinností těchto Pravidel se řídí podmínkami platnými 

v době jejich poskytnutí. 

 

3. Přílohami těchto Pravidel je formulář žádosti o poskytnutí zápůjčky z fondu včetně 

uvedených příloh a dalších náležitostí a závazný vzor smlouvy o zápůjčce. 

 
4. Tato Pravidla byla schválena usnesením ZM č. ZM/.../2015 ze dne 22.10.2015. 

 

5. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 23.10.2015 

 
 

Článek VII 

Ustanovení zrušující 

 
Dnem účinnosti těchto Upravených Pravidel fondu na zlepšení úrovně bydlení pro 

poskytování zápůjček na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky ve městě Jablonci nad 

Nisou se zrušují pravidla ze dne 19.9.2013 

 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne: 22.10.2015 

 
 

 
 
…………………………………. …………………………………. 

Ing. Petr Beitl Ing. Miloš Vele  

primátor města náměstek primátora města 


