
Podklady na zasedání ZM dne: 28.11.2013 

 

Název materiálu:   6. Greenway Jizera  

– prodloužení ručení na úvěr  

 
Předkládá:  Ing. Hocke 

Vypracoval:  Ing. Lukeš 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Lukeš 

 

Předložení materiálu uloženo:  
 

Přílohy:  
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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v:  
 

Usnesení ZM č.231/2011 

ZM schvaluje ručitelské prohlášení v maximální výši 15 mil.Kč na revolvingový úvěr Sdružení 

Český ráj, který bude použit na zajištění financování projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky-

Líšný s platností do 31.12.2013. 

(21/0/5) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

V roce 2011 byla Sdružení Český ráj schválena dotace z Regionálního operačního programu 

NUTS2 Severovýchod na realizaci projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“. 

Předmětem projektu je vybudování nových úseků stezky (cyklo, pěší) mezi Turnovem, Dolánkami 

a Líšným.  

Celkový rozpočet žádosti činil cca 40,8 mil. Kč s dotací ve výši 92,5%. Partnerem projektu 

je mj. Město Turnov, které se na základě uzavřené Smlouvy o partnerství podílí na 

spolufinancování projektu částkou 3,5 mil. Kč (usnesením RM č. 24/2010 ze dne 18.1.2010). 

Sdružení Český ráj zajišťuje průběžné financování projektu prostřednictvím revolvingového 

bankovního úvěru u ČSOB, a.s. Výše úvěrového limitu je 15 mil. K, s kumulativním čerpáním do 

výše 33,5 mil. Kč. Město Turnov jako významný partner SČR a celého projektu schválilo k tomuto 

úvěru ve prospěch Sdružení Český ráj Ručitelské prohlášení (č. 1992/11/565, viz usnesení ZM 

č. 231/2011 ze dne 15.12.2011). 

Původní termín dokončení projektu (30.9.2013) musel být prodloužen z důvodu komplikací 

při majetkoprávním vypořádání pozemků a kolaudaci stezky, a to do 31.12.2013. 

V návaznosti na toto prodloužení je nutné přizpůsobit parametry bankovního úvěru, a to 

jeho prodloužení do 30.6.2014 a snížení úvěrového limitu na 13 mil. Kč (viz. Dodatek č. 2 ke 

Smlouvě o úvěru, v příloze). Vzhledem k uvedené změně úvěrových podmínek je třeba odpovídající 



prodloužení Ručitelskému prohlášení města Turnov. 

V současné době probíhá v projektu kolaudační řízení s předpokládaným vydáním 

kolaudačního rozhodnutí do konce listopadu (na základě závěrečné kolaudační prohlídky dne 

19.11.2013 a zde projednaných připomínek). Zároveň probíhá potřebné majetkoprávní vypořádání 

(výkupy) soukromých pozemků dotčených stavbou stezky a v neposlední řadě navazující 

informační a propagační aktivity (zhotovení a instalace naučného systému a vydání propagačního 

letáku) tak, aby projekt mohl být k datu 31.12.2013 uzavřen a vyúčtován. 

Jménem Sdružení Český ráj žádám tímto Zastupitelstvo Města Turnov o projednání 

přiloženého dodatku k úvěrové smlouvě a schválení prodloužení Ručitelského prohlášení do 

30.6.2013. (Pozn. Dodatek č. 1 řešil pouze technické úpravy ve znění smlouvy) 

 

 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje ručitelské prohlášení v maximální výši 13 mil.Kč na revolvingový úvěr Sdružení 

Český ráj, který bude použit na zajištění financování projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky-

Líšný s platností do 30.6.2014 

 



 

  

Město Turnov 
k rukám starosty města 

Antonína Dvořáka 335 
511 01 Turnov 

 

V Turnově dne 20. 11. 2013 

Věc: Žádost o prodloužení ručitelského prohlášení k úvěru na projekt Greenway Jizera 

V roce 2011 byla Sdružení Český ráj schválena dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS2 Severovýchod na realizaci projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“. 
Předmětem projektu je vybudování nových úseků stezky (cyklo, pěší) mezi Turnovem, Dolánkami a 
Líšným.  

Celkový rozpočet žádosti činil cca 40,8 mil. Kč s dotací ve výši 92,5%. Partnerem projektu 
je mj. Město Turnov, které se na základě uzavřené Smlouvy o partnerství podílí na 
spolufinancování projektu částkou 3,5 mil. Kč (usnesením RM č. 24/2010 ze dne 18.1.2010). 

Sdružení Český ráj zajišťuje průběžné financování projektu prostřednictvím revolvingového 
bankovního úvěru u ČSOB, a.s. Výše úvěrového limitu je 15 mil. K, s kumulativním čerpáním do 
výše 33,5 mil. Kč. Město Turnov jako významný partner SČR a celého projektu schválilo k tomuto 
úvěru ve prospěch Sdružení Český ráj Ručitelské prohlášení (č. 1992/11/565, viz usnesení ZM 
č. 231/2011 ze dne 15.12.2011). 

Původní termín dokončení projektu (30.9.2013) musel být prodloužen z důvodu komplikací 
při majetkoprávním vypořádání pozemků a kolaudaci stezky, a to do 31.12.2013. 

V návaznosti na toto prodloužení je nutné přizpůsobit parametry bankovního úvěru, a to 
jeho prodloužení do 30.6.2013 a snížení úvěrového limitu na 13 mil. Kč (viz. Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o úvěru, v příloze). Vzhledem k uvedené změně úvěrových podmínek je třeba odpovídající 
prodloužení Ručitelskému prohlášení města Turnov. 

V současné době probíhá v projektu kolaudační řízení s předpokládaným vydáním 
kolaudačního rozhodnutí do konce listopadu (na základě závěrečné kolaudační prohlídky dne 
19.11.2013 a zde projednaných připomínek). Zároveň probíhá potřebné majetkoprávní vypořádání 
(výkupy) soukromých pozemků dotčených stavbou stezky a v neposlední řadě navazující 
informační a propagační aktivity (zhotovení a instalace naučného systému a vydání propagačního 
letáku) tak, aby projekt mohl být k datu 31.12.2013 uzavřen a vyúčtován. 

Jménem Sdružení Český ráj žádám tímto Zastupitelstvo Města Turnov o projednání 
přiloženého dodatku k úvěrové smlouvě a schválení prodloužení Ručitelského prohlášení do 
30.6.2013. (Pozn. Dodatek č. 1 řešil pouze technické úpravy ve znění smlouvy) 

 

Děkuji za vyřízení naší žádosti 

Ing. Jiří Lukeš  
ředitel Sdružení Český ráj 






















