
Podklady na zasedání ZM dne: 27.2.2014 

 

Název materiálu: 9. Záležitosti odboru kultury, 
školství a sportu – Rozdělení příspěvků 
z kulturního a památkového fondu města 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke - starosta 

 

Vypracoval: PhDr. Mgr. René Brož- vedoucí OŠKS, Alena Růžičková – referent OŠKS 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke - starosta + PhDr. Mgr. René Brož 

 

Předložení materiálu uloženo: 0 

 

Přílohy: 1/ Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které 

                   se nachází v památkové zóně města Turnov 

 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:  128/200Sb., zákon o obcích 
 

Projednáno v: komisi pro regeneraci MPZ RM dne 19.2.2014  

 

Vztah k rozpočtu Města: Popsán v materiálu 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
  

Vážení zastupitelé,  

 

na svém jednání konaném dne 29.9.2011 jste schválili Pravidla pro poskytování příspěvků 

z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města Turnov (viz 

příloha 1). Základní myšlenkou a cílem těchto Pravidel je zlepšit prostředí centra města a zachovat 

jeho historickou a architektonickou hodnotu. Podobným způsobem k této problematice přistupují i 

okolní města, která mají městskou památkovou zónu (např. Jilemnice).  

V roce 2014 byla tato aktivita v rámci rozpočtu naplněna 100 000 Kč.  

Komise pro městskou památkovou zónu RM podrobně posuzovala došlé žádosti na svém jednání 

dne 19.2.2014. Komise diskutovala o došlých pěti žádostech a posuzovala je dle čl. II. a IV pravidel 

pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, se nachází v památkové 

zóně města Turnov.  

 

Stavebník          adresa                   podkl.        akce                              rozpočet             požadavek 

 

         Jiří Fiala             A. Dvořáka 300     dodal    výměna střešní krytiny     379 615,- Kč      173.600,-Kč 

         Vlasta Grohová     Skálova 90         dodal     oprava fasády,  reliéfů      497.934,- Kč      248.967,- Kč 

         Tomáš Červený  Havlíčk. nám. 32  dodal     okna, fasáda                       906.046,-Kč      450.000,- Kč        

         Agentura Promotion A.Dvořáka 569 ne        střešní krytina                         -                            - 

         Štěpánka Šťastná  Trávnice 154      dodal      rekonstrukce domu           520.000,- Kč    260.000,- Kč 

     

Po diskusi se komise přiklonila k řešení - poskytnout příspěvek dvěma žadatelům, kteří splnili 

podmínky a reagovali na výzvu k doplnění podkladů.  Tento návrh je plně v souladu s Pravidly (viz 

čl. I odst. 6). 



S došlými žádostmi se navrhujeme vypořádat takto: 

 

Podpořené akce: 

Jiří Fiala – Antonína Dvořáka 300  - výměna střešní krytiny (vláknocementové šablony – Eternit 

Dakora). Jedná se o jednu z posledních historických mansardových střech na území města.  

 

Vlasta Grohová – Skálova 90 –  oprava historických reliéfů a soklů výloh, oprava fasády domu, 

výměna výloh, vchodových dveří. 

Objekt se nachází v ulici Skálova, kde se výrazně pohledově uplatňuje. 

 

 

 

 

Usnesení č.1: 

 ZM schvaluje panu Jiřímu Fialovi, bytem Antonína Dvořáka 300, Turnov finanční 

příspěvek na výměnu střešní krytiny na č.p. 300 Antonína Dvořáka, k.ú. Turnov ve 

výši 60.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování příspěvků 

z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města 

Turnov. 

 

 ZM schvaluje paní Vlastě Grohové finanční příspěvek na opravu historických reliéfů, 

a soklů výloh, výměnu výloh a vchodových dveří, opravu fasády domu na č.p. 90 

Skálova ulice, k.ú. Turnov ve výši 40.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly 

pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se 

nachází v památkové zóně města Turnov. 

 

Usnesení č. 2: 

 ZM neschvaluje Agentuře Promotion v.o.s. finanční příspěvek na výměnu střešní 

krytiny na č.p. 569 Antonína Dvořáka, v k.ú. Turnov, neboť byl naplněn čl. IV odst. 3 

Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, 

které se nachází v památkové zóně města Turnov.  

 

 ZM neschvaluje panu Tomáši Červenému, Hraběcí 228, Liberec XIX – Horní 

Hanychov finanční příspěvek na výměnu oken a opravu fasády na č.p. 32 Havlíčkovo 

náměstí, v k.ú. Turnov, neboť byl naplněn čl. IV odst. 3 Pravidel pro poskytování 

příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové 

zóně města Turnov.  

 

 ZM neschvaluje paní Štěpánce Šťastné, Trávnice 156, Turnov finanční příspěvek na 

rekonstrukci domu č.p. 154 Trávnice, v k.ú. Turnov, neboť byl naplněn čl. IV odst. 3 

Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, 

které se nachází v památkové zóně města Turnov.  

 

 

 

 

            Za správnost: PhDr. Mgr. René Brož 


