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NÁVRH USN. ZM/N 3336
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r  o  z  h  o  d  u  j  e 
o poskytnutí dotace 198.398 Kč z Programu podpory výstavby
technické infrastruktury na projekt:

Čistírna odpadních vod – Horní č.p. 94
žadatel: V        B    , J    B  
výše dotace: max. 198.398,00 Kč

B. s  c  h  v  a  l  u  j  e 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedenému
projektu dle schváleného vzoru dotačního programu.

C. p  o  v  ě  ř  u  j  e 
Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací,
vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace.
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Důvodová zpráva 
 

 
Program podpory výstavby technické infrastruktury 

 
V rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2021 je 
podporována výstavba domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních 

přípojek. Pro loňský Program byla stanovena alokace 1 500 tis. Kč.  
O podporu formou investiční dotace mohli žádat majitelé rodinných  
a bytových domů v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad 

Nisou. Je možné získat 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 
50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Žádosti byly předkládány průběžně 

po dobu trvání výzvy na oddělení dotací Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 
Systém předkládání žádostí byl dvoukolový. Nejdříve žadatel předložil 
v prvním kole tzv. zjednodušenou žádost (projektový záměr), teprve  

v případě schválení radou města předložil žádost o dotaci v kole druhém. 
Potvrzení o schválení projektového záměru radou města vydaná v letech 2013, 
2014, 2016 – 2020 zůstávají v platnosti, pokud splňují podmínky Programu 

pro rok 2021. Poskytnutí dotace do 50 tis. Kč schvaluje rada města, nad 50 
tis. Kč zastupitelstvo města. 

 
Příjem žádostí na oddělení dotací byl zahájen dne 21. dubna 2021 a byl 
ukončen dne 29. října 2021. Realizace projektů je nejpozději do konce října 

roku 2022. Příjemce dotace předkládá na oddělení dotací závěrečné 
vyúčtování až po schválení rozpočtu města pro rok 2022, nejdříve však  

1. března 2022. 
 
Předkládáme Vám ke schválení poslední žádost o dotaci na domovní 

čistírnu odpadních vod z loňského dotačního programu.  
 
 

 
Finanční výbor projednal předložený materiál a doporučuje ho 

zastupitelstvu města ke schválení. 
 
 

 
 

 


