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Zdůvodnění a vysvětlení: 
  

Vážení zastupitelé,  

 

    v historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení 

památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1.11.1990) 

městská památková zóna (dále jen MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva 

kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program 

regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.  

     Město Turnov se přihlásilo do tohoto programu v roce 1995 a deklarovalo plnění Zásad tohoto 

státního programu. Povinnou přílohou pro přijetí do programu bylo zpracování vlastního Programu 

regenerace MPZ. Tento dokument byl v Turnově vypracován v roce 1995. V roce 2004 a 2008 byla 

provedena aktualizace tohoto materiálu. Tyto dokumenty jsou uloženy v papírové formě na Odboru 

školství, kultury a sportu a zároveň umístěn v elektronické podobě na internetových stránkách 

Města.  

     Vnitřní fungování výše uvedeného dotačního titulu a alokace finančních prostředků z něj 

určených probíhá na základě Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 

finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón (dále jen Program). Při výběru měst a stanovení výše finanční podpory posuzuje 

Ústřední komise Ministerstva kultury České republiky pro Program, do jaké míry město naplňuje 

podmínky Programu, kterými jsou zejména existence a kvalita městského programu regenerace, 

územně plánovací dokumentace a úroveň a výsledky činností místní pracovní skupiny. Dále se 

přihlíží k přiměřeným finančním potřebám na zachování památkových hodnot v území městské 

památkové rezervace nebo městské památkové zóny.  

     Tyto potřeby města předkládají, po předchozím projednání s územně příslušným výkonným 

orgánem státní památkové péče a Národním památkovým ústavem, k posouzení a vyhodnocení 

poskytovateli dotace v rámci každoroční ankety zjišťující aktivitu jednotlivých měst v Programu.  

     Příspěvky v rámci státní podpory se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení 

památkových hodnot a na podporu oprav objektů, kde dochází k využití pro kulturně výchovnou 



nebo jinou veřejně prospěšnou činnost.  

 

     Příspěvky poskytované v Programu mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících 

uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. Při výpočtu roční kvóty se posuzuje 

koeficient aktivity, koeficient daňové výtěžnosti a celkový součet finančních požadavků.  

      Město Turnov administruje výše uvedený dotační titul již od roku 1995. V průběhu této doby 

čerpalo celkovou částku 16.156.000,- Kč ze státního rozpočtu a s ohledem na stavbu Programu 

(spojení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu města či obce a z prostředků 

vlastníka kulturní památky) bylo profinancováno na území městské památkové zóny v Turnově 

takřka 37.824.000,- Kč, a to ze sektoru veřejného, tj. státní správa a samospráva, i ze sektoru 

soukromého.  

   Program regenerace MPZ je každé 4 roky aktualizován. K takovéto aktualizaci potřebné 

pro čerpání finanční dotaze z Programu regenerace MPZ, zpravovaného Ministerstvem 

kultury ČR došlo v letošním roce, dle schválených zásad. 

 

Návrh usnesení: 

 

1) ZM schvaluje aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Turnov – 4 etapa 

2014 -2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Za správnost: PhDr. Mgr. R. Brož 


