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NÁVRH USN. ZM/N 3133
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2020

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva

1) Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2020

Fond na zlepšení úrovně bydlení (dále pouze „fond“) byl tvořen a čerpán na základě 
zásad  stanovených  v Pravidlech  Fondu  na  zlepšení  úrovně  bydlení  ve  městě 
Jablonci nad Nisou, jejichž aktualizace byla schválena ZM dne 21.11.2019.
Usnesením ZM/55/2020 ze dne 21.5.2020 byl  Fond na zlepšení  úrovně bydlení 
zrušen k datu 31.12.2020.

           upravený     skutečnost
Tvorba fondu: (v tis. Kč)                   rozpočet 2020         2020

 počáteční zůstatek                                                        18 218        18 218
 příděl do fondu (50 % z prodeje bytů a domů)                 0                 0
 příjmy ze splátek úroků od dlužníků z titulu zápůjček         20                  20
 příjmy ze splátek jistiny od dlužníků z titulu zápůjček       338                338

 bankovní úroky na účtech fondu                   0                    0   

Tvorba fondu celkem                  18  576
       18 576

Čerpání fondu: (v tis. Kč)
 na zápůjčky vlastníkům bytů a domů

- fyzickým osobám         0                0
- právnickým osobám         0                0

 výběr prostředků město          18 576        18 576
 na poplatky                       0                    0  

Čerpání fondu celkem                              18 576        18 576

Zůstatek fondu k 31.12.2020                              0   tis. Kč

……………………………………………………………………………………………………………

Zápůjčky z FZÚB: informace o jejich poskytnutí v roce 2020 

Zastupitelstvem města  byla  vyhlášena  výzva  k předkládání  žádostí  o  poskytnutí 
zápůjček z FZÚB, o kterých rozhodovalo zastupitelstvo města dne 21.5.2020.
Protože k rozhodnutí o zrušení fondu došlo až po uzavření výzvy na nové zápůjčky, 
zastupitelstvo města schválilo poskytnutí  zápůjček již  z prostředků města dvěma 
žadatelům fyzickým osobám na vybudování koupelny a WC a na opravu fasády.
Nakonec byla uzavřena smlouva a poskytnuta jedna zápůjčka ve výši 100 000,- Kč 
na vybudování koupelny a WC.

Finanční  výbor  dne  8.  března  2021  projednal  předložený  materiál  a 
doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  hospodaření  Fondu  na 
zlepšení úrovně bydlení za rok 2020
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