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Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Dotace spádovým obcím 
 

V rozpočtu na rok 2014 zastupitelstvo Města Turnova  schválilo  příspěvek spádovým obcím 

ve výši 50 tis. Kč. Vzhledem k podstatnému snížení částky, která byla městem rozdělována v 

minulých letech (dříve až 250 tis. Kč)  došlo k omezení příspěvku pouze na podporu 

jednotlivých mikroregionů ve věci společného protidrogového programu Libereckého kraje. 

Došlé žádosti z jednotlivých mikroregionů jsou přeneseny do tabulky a  podílově kráceny do 

výše 50 tis. Kč viz. příloha. 

 

 Příloha informuje o žádostech mikroregionů  tj. 

- předmět žádosti (účel žádané částky) 

- celkové náklady – požadavky  (mikroregionu) 

- navrhovanou částku na rok 2014   (návrh) 

  

Podrobné žádosti jsou k nahlédnutí u místostarosty města. 

  

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje rozdělení dotace do veřejného rozpočtu územní úrovně na účel protidrogové 

prevence, a to finanční příspěvek ve výši 17.932 Kč Mikroregionu Jizera. 

 

ZM schvaluje rozdělení dotace do veřejného rozpočtu územní úrovně na účel protidrogové 

prevence, a to finanční příspěvek ve výši 8.207 Kč Mikroregionu Český ráj.  

 

ZM schvaluje rozdělení dotace do veřejného rozpočtu územní úrovně na účel protidrogové 

prevence, a to finanční příspěvek ve výši 7.136 Kč Mikroregionu Tárob. 

 

ZM schvaluje rozdělení dotace do veřejného rozpočtu územní úrovně na účel protidrogové 

prevence, a to finanční příspěvek ve výši 16.725 Kč Mikroregionu Podkozákovsko.   



Organizace Účel žádané částky Celkové náklady Požadováno Návrh 2014 
  

Mikroregion Jizera  protidrogová prevence 20 100 Kč 20 100 Kč 17 932 Kč   

Mikroregion Český ráj protidrogová prevence 9 200 Kč 9 200 Kč 8 207 Kč   

Mikroregion Tábor protidrogová prevence 8 000 Kč 8 000 Kč 7 136 Kč   

Mikroregion Podkozákovsko protidrogová prevence 18 747 Kč 18 747 Kč 16 725 Kč   

CELKEM   56 047 Kč 56 047 Kč 50 000,- Kč   

     

  

    

   

  

 


