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Vážení zastupitelé,  

 

     

V průběhu letošního roku došlo k několika jednáním mezi starostou města Ing. T. Hockem a 

vlastníkem kostela Narození Panny Marie – Římskokatolickou farností – děkanství Turnov, 

zastoupenou ThMgr. V. Vlasákem ohledně zpřístupnění kostela Narození Panny Marie pro širokou 

veřejnost v rámci potřeb cestovního ruchu. Aby mohlo dojít k pohledovému zpřístupnění kostela, je 

nutné vyrobit mříž. Pro její výrobu byl společně panem starostou Hockem a p. Vlasákem vybrán 

umělecký kovář p. Jaroslav Mojsl, Turnov, který se v minulosti při podobných zakázkách velmi 

osvědčil. Rozpočet na výrobu, včetně osazení mříže činí 138.000 Kč. Jelikož Římskokatolická 

farnost – děkanství Turnov nemá dostatek financí na její výrobu, neboť se finančně podílí na opravě 

více objektů a město by rádo kostel zpřístupnilo co nejdříve. S ohledem na výše uvedené, 

navrhujeme poskytnout Římskokatolické farnosti - děkanství Turnov finanční příspěvek na realizaci 

tohoto bezpečnostního prvku.  

 

Návrh usnesení: 

 

1) ZM schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov na výrobu a osazení 

mříže na kostele Narození Panny Marie ve výši 138.000 Kč a ukládá starostovi Ing. T. 

Hockemu uzavřít s Římskokatolickou farnosti – děkanství Turnov Smlouvu o  poskytnutí 

finančního příspěvku z rozpočtu Města Turnova. 

 

 

 

 

Za správnost: PhDr. Mgr. R. Brož 

 



Návrh smlouvy 

o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Turnova 

schváleného ZM Města Turnova dne 26.6.2014 usnesením č.    /2014 

Mříž -  kostel Narození Panny Marie 

 

 

Poskytovatel: 

Město Turnov  

Antonína Dvořáka 335 

511  22 Turnov 

Zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou 

číslo účtu 1263075359/0800 

IČO: 00276227 

(dále jen poskytovatel) 

a 

Příjemce: 

Římskokatolická farnost-děkanství Turnov 

Děkanská 87 

IČO: 49294067 

Bankovní spojení:  

název bankovního ústavu: Česká spořitelna Turnov a.s. 

č. účtu: 1260674399/0800 

Zastoupená: P. ThMgr. Václavem Vlasákem, vikářem 

(dále jen příjemce) 

 

uzavírají tuto smlouvu 

 

I.  Předmět smlouvy 

     Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci pro rok 2014 ve výši 138.000 Kč (slovy 

jednostotřicetosmtísíc korun českých) na zhotovení mříže – vchod do kostela Narození Panny Marie 

v Turnově. 

 

II. Základní ustanovení 

             Finanční příspěvek podle čl. I se poskytuje výhradně za účelem uvedeném v tomto článku 

       pro rok 2014. 

    Finanční příspěvek bude příjemci poukázán poskytovatelem na základě řádně uzavřené smlouvy 

o poskytnutí finančního příspěvku mezi poskytovatelem a příjemcem. 

       3) Na poskytnutí finan                               Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. 

3) 1 

III.  Povinnosti příjemce 

Příjemce je povinen  poskytovateli předložit vyúčtování poskytnutého účelového finančního 

příspěvku dle této smlouvy nejpozději do 15.12.2014. 
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IV. Další ujednání 

    Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek byl použit jinak, než je 

uvedeno v čl. I. této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětný finanční příspěvek v plné výši 

na účet poskytovatele. 

          Příjemce v turistické sezóně (květen-září) v případě slunečného počasí zpřístupní široké  

       veřejnosti k nahlédnutí přes mříž kostel Narození Panny Marie.  

           Při mimořádných příležitostech, po dohodě s vedením Města, příjemce zpřístupní příslušný 

       objekt Římskokatolické církve na území města Turnova pro veřejnost. 

            

 

V. Závěrečná ustanovení 

     Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

    Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního 

řádu. 

     Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že smlouva plně vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli. 

 

 

V Turnově dne: 

 

 

poskytovatel: Ing. Tomáš Hocke, starosta  

 

 

příjemce: P. ThMgr. Václav Vlasák, vikář 

 

 

Za správnost: Mgr. René Brož, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov  
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