
Příloha k žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov – podpora obnovy objektů nacházejících se na 
území městské památkové zóny města Turnov: 

 

POPIS PROJEKTU – obnova nemovitosti v MPZ 

Název akce: 

 

 

I. Údaje o žadateli*: 

Název organizace / jméno a příjmení: 

Sídlo / adresa žadatele a spojení na žadatele: 

Bankovní spojení: 

 
* V případě, že objekt má více vlastníků, je třeba doložit doklad o pověření zvoleného zástupce žadatele (např. 
plnou moc, souhlas apod.) 

 

II. Údaje o objektu: 

Adresa: 

Katastrální území: 

Parcelní číslo: 

Popis současného stavu využití a technického stavu objektu: 

III. Stručný popis akce: 



Bližší specifikace zamýšlených prací, jejich zdůvodnění a předpokládaný přínos akce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Způsob realizace: dodavatelsky /svépomocí (nehodící se škrtněte)  
 
Žadatel může přiložit fotografie objektů, na které je příspěvek požadován nebo další dokumentaci dle vlastního 
uvážení. 

IV. Předpokládaný časový harmonogram realizace akce:   

Termín zahájení: Termín ukončení: 

Místo realizace: 

Způsob realizace: dodavatelsky / svépomocí (nehodící se škrtněte) 

 

V. Předpokládaný rozpočet akce: 

Celkové náklady na realizaci akce (v příloze je možné uvést položkový rozpis celkových nákladů): 

Vlastní podíl žadatele: 

Sdělení o případné finanční spoluúčasti jiných subjektů: 

Aktivity žadatele při obnově dotčeného objektu v předcházejících letech: 

Výše požadovaného příspěvku (v Kč): 
 

 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé. 
Zároveň dokládám všechny potřebné dokumenty, které jsou požadovány Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 
památkové zóny města Turnov, která byla schválena Zastupitelstvem města Turnov dne 29. 11. 2018 
usnesením č. 331/2018: - popis projektu (popis současného stavu využití a technického stavu 
objektu, stručný popis akce a specifikace zamýšlených prací, zdůvodnění a předpokládaný přínos) 
- výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví k uvedenému objektu) 
- rozpočet projektu (celkový a položkový rozpočet, specifikace výdajů hrazených z dotace, 
specifikace všech finančních zdrojů a podíl žadatele, příp. jiných subjektů) 
- závazné stanovisko věcně a místně příslušného orgánu státní památkové péče (Městský úřad 
Turnov, odbor školství, kultury a sportu) k zamýšlenému projektu 
 
 
V ……………………………, dne……………………                                                                         ……………………………….. 
                              podpis žadatele 


