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NÁVRH USN. ZM/N 3106
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. poskytnout OHK v Jablonci nad Nisou, IČ: 49101943,

se sídlem: Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý
dar ve výši 80 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí
nákladů spojených s činností komory v roce 2021.
 

2. poskytnout zapsanému ústavu Jablonec jinak, IČ: 8641021,
se sídlem: Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou,
peněžitý dar ve výši 100 000 Kč, který bude určen
na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací
akce Jizerská 50 padesátkrát jinak – rozsvítíme Jablonec.
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Důvodová zpráva

OHK v     Jablonci nad Nisou   

OHK se svojí činností zaměřuje především na podporu podnikatelských aktivit, prosazování a ochranu 
zájmů a zajišťování potřeb členů komory. Ta spočívá především v poskytování služeb občanům města 
směrem  k podnikatelské  veřejnosti,  podporu  živnostníků,  malých  a  středních  podnikatelů  a 
začínajícím podnikatelům. Jedná se hlavně o zprostředkovatelskou činnost, informační, legislativní a 
daňové poradenství, zastupování podnikatelů při řešení problémů. 

Na rok 2021 žádá OHK o 120 000 Kč, které by byly určeny na částečné pokrytí nákladů souvisejících 
s činností OHK, především v době vládních opatření a velmi časté aktualizaci, restrikcí i podpor.
Rozpočet kanceláře primátora počítá na rok 2021 s tradiční podporou OHK ve výši 80 000 Kč. 

SMJN každoročně podporuje OHK v Jablonci nad Nisou peněžitým darem ve výši 80 000 Kč, v roce 
2020 částkou 40 000 Kč.

Návrh usnesení:
Navrhuji poskytnout OHK v Jablonci nad Nisou, IČ: 49101943, se sídlem: Jiráskova 9, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, peněžitý dar ve výši  80 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených 
s činností komory v roce 2021.

Jablonec jinak

Zapsaný ústav Jablonec jinak v rámci podpory kulturního turismu v Jablonci pořádá spolu s TJ Sokol 
Jablonec akci Jizerská 50 padesátkrát jinak – rozsvítíme Jablonec (dále jen Projekt). Projekt se skládá 
ze dvou částí. Přizvaní umělci zde budou mít týden na tvorbu venkovních instalací propojujících téma  
závodu Jizerská 50 a jejího umístění v Jizerských horách se hrou světel. Jako hlavní inspirační zdroj 
bude sloužit kniha Jizerská 50 shromažďující  padesát příběhů vázajících se k tomuto běžkařskému 
závodu. Od čtvrtka 11. února poběží třídenní venkovní výstava. Druhou částí bude online program 
(nahrazuje  původní  živý  program).  Ten  se  bude  skládat  ze  streamování  pořadu  Kupé  v lese 
s jabloneckými hosty (v jednání Barbora Špotáková a Rony Plesl) a čtení Davida Vávry z knihy Jizerská 
50.
Cílem  Projetu  je  vytvořit  tradici,  která  doplní  program  Jizerské  50,  posílí  spojení  města  s  tímto 
závodem, přiláká do Jablonce více turistů.

Návrh usnesení:
Navrhuji  poskytnout  zapsanému ústavu  Jablonec  jinak,  IČ:  8641021,  se  sídlem:  Generála  Mrázka 
413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  100 000 Kč, který bude určen na částečné 
pokrytí nákladů spojených s realizací akce Jizerská 50 padesátkrát jinak – rozsvítíme Jablonec.


