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NÁVRH USN. ZM/N 3083
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e
o poskytnutí dotace 331.047 Kč z Programu podpory výstavby
technické infrastruktury na projekty:

1. Kanalizační přípojka - Mlýnská 2009/31
žadatel: MUDr. H D , J M
výše dotace: max. 50.059,00 Kč

2. ČOV - Horní 78
žadatel: B Ř , B Š , F
Š
výše dotace: max. 94.640,00 Kč

3. Kanalizační přípojka – Kokonínská 1716/15
žadatel: Ing. J J , Ing. I J , E
N
výše dotace: max. 86.348,00 Kč

4. Domovní ČOV – Dobrá Voda 3869/4
žadatel: P H , L H
výše dotace: max. 100.000,00 Kč

B. p o v ě ř u j e
1. Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací,

vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace.

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít
Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.
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Důvodová zpráva 
 

 
 

Program podpory výstavby technické infrastruktury 2020 
 
 

Dne 20. 2. 2020 zastupitelstvo města schválilo Program Podpory výstavby 
technické infrastruktury pro rok 2020 včetně dílčích dokumentů. Poté bylo 
zveřejněno na úřední desce města. Příjem žádostí začal 1. dubna 2020 a byl 

ukončen 30. října 2020 ve 14.h. Květnové ZM konané dne 21. 5. 2020 
schválilo úpravu dotačního programu. 

 
Program podporuje odkanalizování rodinných nebo bytových domů, které 
dosud nejsou napojené na veřejnou kanalizaci, týká se i novostaveb, pokud 

má žadatel již schválenou žádost do 1. kola radou města v předchozích letech. 
 
Předkládání žádostí bylo stejně jako v předchozích letech dvoukolové, žádosti 

byly předkládány na oddělení dotací. V prvním kole žadatel předložil 
zjednodušenou žádost, tzv. projektový záměr. V případě schválení RM žadatel 

předložil (v tzv. 2. kole) žádost o dotaci, kterou schvaluje dle požadované výše 
RM nebo ZM. Dotace činí 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč 
na jednu bytovou jednotku. Způsob předkládání a hodnocení žádostí je 

podrobně popsán v Programu pro rok 2020, viz www.mestojablonec.cz, odkaz 
Magistrát – Životní situace – Finance – Program podpory výstavby technické 

infrastruktury. Dotace je vyplácena ex-post, závěrečné vyúčtování příjemce 
předkládá nejdříve k 1. březnu 2021. 
 

Předkládáme Vám ke schválení 4 žádosti o dotace, z toho 2 na domovní 
čistírny odpadních vod a 2 na kanalizační přípojky.  
 

 
 

 
 
Finanční výbor projednal předložený materiál a doporučuje ho 

zastupitelstvu města ke schválení. 
 

 
 
 

 


