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Schválení návratné finanční výpomoci a navýšení investičního
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Zpracoval: 
 Mgr. Miroslava Rýžaková

Odbor humanitní
 Petr Vobořil

RZ
 Ing. Diana Zappeová

Odbor humanitní

Kont.osoba: 
 Petr Vobořil

RZ

NÁVRH USN. ZM/N 3430
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r  o  z  h  o  d  u  j  e  
   o poskytnutí návratné finanční výpomoci  z rozpočtu statutárního

města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizaci Kultura Jablonec,
p. o., Jiráskova 4898/9, IČ 09555340 ve výši 475 tis. Kč 
na předfinancování projektu  „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora -
opět spolu“  od Evropského fondu pro regionální rozvoj
dle důvodové zprávy. 

B. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Kultura

Jablonec, p. o., Jiráskova 4898/9, IČ 09555340 o 476 tis. Kč
dle důvodové zprávy.
 

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 
 

 

V souladu se „Zásadami pro poskytování návratných finančních výpomocí 
a zápůjček z rozpočtu SMJN“ schválenými Zastupitelstvem města Jablonec 
nad Nisou dne 25. 6. 2020 podala městem zřízená organizace Kultura 

Jablonec, p. o. žádost o návratnou finanční výpomoc (dále NFV). 
 

Zastupitelstvo města dne 10.02.2022 svým usnesením č. ZM/22/2022 
schválilo Akční plán 2022 – 2024, jehož součástí je i projektový záměr „První 

etapa navigačního systému v Jablonci nad Nisou“ (Vazba na specifický cíl SP 
1.2.4 Vazba na opatření SP 1.2.4.3., Priorita Vysoká) s finančními nároky 
950 tis. Kč. 

Dle předpokladu ve schváleném Akčním plánu, příspěvková organizace 

Kultura Jablonec p. o. coby nositel projektu, dokončila přípravu projektu a 
podala k výše uvedenému projektovému záměru žádost o dotaci ke 

spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika-
Polsko.  
Projekt s názvem „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět spolu“ byl schválen 

dne 19.04.2022 Euroregionálním řídícím výborem ke spolufinancování v 
požadované výši celkových výdajů 22 877 €  (558 216 Kč). Viz Příloha č.1 
„Oznámení o doporučení mikroprojektu k financování“. 

 
Vzhledem k tomu, že maximální výše celkových výdajů uvedeného projektu, 

byla ve výzvě přípustná v maximální hodnotě 23 000 EUR (dle aktuálního 
kurzu v době podání žádosti 558 216 Kč) je nutné realizaci akce kofinancovat 
formou investičního příspěvku do rozpočtu  příspěvkové organizace Kultura 

Jablonec, p. o.  Financování akce „První etapa navigačního systému v Jablonci 
nad Nisou“ bude rozděleno na dvě části. 
 

1. Poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši očekávané dotace od 
Evropského fondu pro regionální rozvoj  při realizaci projektu „Jablonec nad 
Nisou a Jelení Hora - opět spolu“, tedy 474 484 Kč (19 446€)   
 
2. Poskytnutí investičního příspěvku do rozpočtu příspěvkové organizace 

Kultura Jablonec, p. o. ve výši 475 516 Kč. Investiční příspěvek bude použit 
na a)Spoluúčast projektu „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět spolu“ ve 
výši 83 732 Kč – tj 15% z celkových výdajů projektu a dále na b) financování 

prvků, které se do projektu vzhledem k limitované finanční alokaci výzvy 
nevešly ve výši 391 784 Kč. 

 
Očekávané celkové výdaje akce „První etapa navigačního systému v 
Jablonci nad Nisou“ jsou 950 000 Kč". 
 

Prostorové vymezení: 
Zjednodušená verze systému v reálném prostředí města na malém intenzivně 
užívaném úseku ověří všechny prvky navrhovaného informačního systému. 

Informační systém bude realizován v ulicích Kostelní, Komenského a na 



Mírovém náměstí. Tento prostor města byl zvolen, protože propojuje dvě 

informační centra, tedy místa s vysokou koncentrací návštěvníků a občanů 
města - Turistické informační centrum v Domě Jany a Josefa V. 

Scheybalových a Vnitřní informační středisko na radnici. Pěší trasa mezi 
těmito objekty je cca 330m dlouhá. 
 

V rámci akce „První etapa navigačního systému v Jablonci nad Nisou“ bude 

realizace pěti nových atraktivních prvků informačního a navigačního systému 
v centru města, který dohromady tvoří ucelený systém na malém intenzivně 
užívaném úseku v centru města. Infosystém chytrým způsobem využívá 

stávající prvky městského vybavení - zpevněné povrchy, dlažby a zajímavé 
kulturní objekty, které jsou ideálními místy k umísťování orientačních 

informací. Informace budou vícejazyčné - CZ, PL, DE, EN. 
Skládá se z těchto prvků: korálková trasa, směrové dlažební kostky, 
informační cedule, smaltované informační cedulky, směrové ukazatele a další 

takzvané měkké aktivity.  
 

Finanční prostředky na akci První etapa navigačního systému v Jablonci nad 

Nisou“ budou poskytnuty z rezervy města a příslušné rozpočtové opatření je 
součástí materiálu rozpočtových opatření, který je předkládán též na zasedání 
ZM 19.5.2022. 

 
Finanční prostředky NFV budou vráceny zpět v plné výši po obdržení dotace 
(buď ve 4.q 2023 nebo v 1. q 2024). 

 
Poskytnutí NFV a investičního příspěvku doporučil finanční výbor na svém 

jednání dne 9.5.2022. 
 
 

Příloha:  

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
Oznámení o doporučení mikroprojektu k financování 
Žádost o poskytnutí investičního příspěvku 
 
 
 
 

 



„Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět spolu“ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ

FINANČNÍ VÝPOMOCI

1) Identifikace žadatele

Žadatel – právnická osoba

Název, popř. obchodní firma: Kultura Jablonec, p. o.

Sídlo: Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 09555340

Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: Zastoupená Petrem

Vobořilem, ředitelem organizace Kultura Jablonec, p.o. (Jmenování)

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě: X

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu: X

2) Požadovaná částka: 474 484,- Kč
Z toho:
Neinvestiční  finanční prostředky: 116 915,00 Kč
Investiční prostředky: 357 569,00 Kč

3) Účel, na který chce žadatel NFV použít:

Předfinancování schválené a očekávané dotace od Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále EFRR)
při realizaci projektu „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět spolu“, který byl doporučen ke
spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika-Polsko – viz Příloha č.1 „Oznámení o
doporučení mikroprojektu k financování“.

V rámci realizace projektu budou vytvořené nové prvky navigačního systému v centru města, rozšířena bude
nabídka produktů cestovního ruchu a pokračovat bude již třetí etapou projektu přeshraniční spolupráce
s městem Jelení Hora a to realizací  těchto aktivit:
- Vytvoření třech nových prvků navigačního systému v centru města (korálková trasa, směrové

dlažební kostky a informační cedule)
- Vytvoření zábavně naučné poznávací hry Questu po trase s novými prvky navigačního systému,
- Společná příprava publikace o Jablonci nad Nisou a Jelení hoře
- Setkání obou partnerů

Schválené financování projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 877 €  (558 216 Kč)
Příspěvek EFRR: 19 446€ (474 484 Kč) - tj. 85% z celkových výdajů projektu
Spoluúčast žadatele: 3 432€ (83 732 Kč) - tj. 15% z celkových výdajů projektu

1) Doba, v níž má být dosaženo účelu: Termíny realizace projektu: 20. 04. 2022 - 30. 12. 2022

2) Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků: předpokládané připsání dotace 1. kvartál r.
2024 nebo poslední kvartál r.2023.



3) Výše jednotlivých splátek: v jedné celkové částce

4) Odůvodnění žádosti: Žadatel nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na realizaci projektu.

Den vyhotovení žádosti: 03.05.2022

za žadatele:

……………………………………………
Petr Vobořil, ředitel organizace

podpis osoby zastupující žadatele

(v případě zastoupení na základě plné moci je nutné vždy doložit i plnou moc)

Seznam příloh žádosti: Příloha č.1 „Oznámení o doporučení mikroprojektu k financování“.



    

 

Kancelář Liberec Euroregion Nisa 

adresa: U Jezu 525/4, 46001 Liberec IV - Perštýn, tel.:+420 485 226 128 

www.ern.cz 

 
 
 

 Kultura Jablonec, p. o. 

 Jiráskova 4898/9 

 466 01 Jablonec nad Nisou     

 
 
 

 V Liberci dne: 20.04.2022 

 

  
 Oznámení o doporučení mikroprojektu k financování 

  

Vážená paní, vážený pane, 

Vaše projektová žádost s názvem „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět spolu“, 

 vedená po registračním číslem: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003142 

 

 byla doporučena 

Euroregionálním řídícím výborem ke spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika-

Polsko.  

 
Dle EŘV byly tedy schváleny tyto částky:  
 
Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu: 22 877,73 €  
Příspěvek EFRR: 19 446,06 € 
 

 

S pozdravem 

Bc. Petra Stejskalová 

manažer FM CZ-PL 

 



Věc: Žádost o poskytnutí investiční dotace do rozpočtu příspěvkové organizace Kultura
Jablonec, p. o.

Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí investiční dotace do rozpočtu příspěvkové organizace
Kultura Jablonec, p. o.“ za účelem realizace investičních prvků akce „Miniverze navigačního systému v
centru města“ ve výši 475 516 Kč.

Jedná se o finanční prostředky ve výši spoluúčasti projektu „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora - opět
spolu“ 83 732 Kč + financování investičních prvků uvedené akce, které nejsou součástí uvedeného
projektu „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora opět spolu“  ve výši 391 784 Kč.

Více informací – viz Příloha č.1 Důvodová zpráva

V Jablonci nad Nisou dne: 03.05.2022 Petr Vobořil, ředitel organizace

Příloha č.1 – Důvodová zpráva


