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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 26. 1. 2023 

 

Číslo bodu:   7  

Název bodu:   Individuální dotace na projektovou dokumentaci pro 

vodovodní řad a přípojky Bukovina  

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke  

Zodpovídá:  Mgr. Martina Marková  

Zpracoval/a/i:  Lenka Karásková DiS.  

Soulad s právními a vnitřními 

předpisy:  

Dotační statut města Turnov, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění  

Soulad s rozpočtem města:  Ne. V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí 

individuální dotace, bude v rámci návrhu RO č. 1 v roce 

2023 pro tento účel vyčleněna částka 90.948 Kč  

 

Důvodová zpráva:  

 

Na odbor školství, kultury a sportu byla doručena žádost o poskytnutí individuální dotace pro 

Ing. Lukáše Staňka (dále jen žadatel) ve výši 90.948 Kč - příloha č. 1. Dotace má být určena 

na vyrovnání výdajů spojených s projektovou a doplňkovou dokumentací stavby pro realizaci 

vodovodního řadu a vodovodních přípojek v k. ú. Bukovina u Turnova. 

 

V srpnu 2022 byla na základě iniciativy žadatele realizována společností Vodohospodářské 

sdružení Turnov stavba vodovodu a 5 veřejných částí vodovodních přípojek k rodinným 

domům v k. ú. Bukovina u Turnova. Výstavba proběhla na základě projektové dokumentace, 

kterou zpracovala společnost PVK projekt s.r.o. Výdaje spojené s projektovou dokumentací a 

přípravou stavby byly v průběhu let 2017-2020 hrazeny žadatelem. Po realizaci a konečném 

vyúčtování stavby byly vynaložené finanční prostředky prostřednictvím transparentního účtu 

uhrazeny všemi účastníky stavby. Nyní žadatel žádá o dotaci na celkové financování 

projektových a doplňkových příprav stavby z rozpočtu města Turnov částkou 90.948 Kč (tj. 

8.000 Kč za vyhotovení návrhu na opravu komunikace po realizaci vodovodního řadu a 

vypracování výkazu výměr s oceněním, 29.403 Kč za zpracování projektové dokumentace k 

vybudování řadu, 4.598 Kč za vypracování položkových rozpočtů včetně výkazu výměr, 

1.452 Kč za posouzení rozpočtů, 35.695 Kč za projekční činnost a 11.800 Kč za geodetické 

práce). K žádosti o dotaci byly žadatelem doloženy kopie dodavatelských faktur do výše 

požadované dotace včetně potvrzení o jejich úhradách a kopie projektové dokumentace 

stavby.  

 

V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí dotace, musí být v rámci rozpočtového opatření 

v roce 2023 vyčleněny pro tento účel prostředky v městském rozpočtu. Věcné a finanční 

vypořádání dotace již nebude ze strany poskytovatele dotace vyžadováno, finanční 
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prostředky budou rozděleny účastníkům stavby žadatelem prostřednictvím transparentního 

účtu (žadatel doloží jejich rozdělení). 

 

Se žádostí o dotaci na vyrovnání výdajů spojených s projektovou dotací a doplňkovou 

dokumentací stavby pro realizaci vodovodního řadu a vodovodních přípojek v k. ú. Bukovina 

u Turnova byla seznámena Rada města dne 11.01.2023 a přijala následně uvedené 

usnesení. 

Rada města Turnov doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 90.948 Kč pro Ing. Lukáše Staňka na pokrytí výdajů 

spojených s projektovou dokumentací a rozpočty na realizaci stavby vodovodního řadu a 

přípojek v k. ú. Bukovina u Turnova a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit v 

rámci rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2023 vyčlenění finančních prostředků na tento účel. 

 

 

 

Návrh usnesení:  

 

usnesení č. ZM ../2023-1 

ZM rozhodlo o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 90.948 Kč 

pro Ing. Lukáše Staňka na pokrytí výdajů spojených s projektovou dokumentací a rozpočty 

na realizaci stavby vodovodního řadu a přípojek v k. ú. Bukovina u Turnova. S žadatelem 

bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. 

Příloha č. 1: priloha1_zadost.pdf  

  

  

 

V Turnově 17.01.2023 

https://turnov.eraz.cz/z/download/get-attachment/10?name=priloha1_zadost_L.Stanek.pdf


MĚSTO TURNOV

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335

Ev. ř.: 69909/22-mu TU
Listv/ofll.: 3/1 12 12.2022

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV

Údaje o žadateli

Název/jméno žadatele (přesný název dle registrace) Ing. Lukáš Staněk

Adresa/sídlo
-

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla)

IČ/datum narození

Bankovní spojení

Osoba oprávněná jednat za žadatele, jméno a 
příjmení, funkce

___________ _______________ ________

telefon, e-mail

Právní důvod zastoupení osoby zastupující 
právnickou osobu *

Osoba pověřená realizací projektu 
(pokud se neshoduje s oprávněnou osobou)
-jméno, funkce, telefon, e-mail

Ing. Lukáš Staněk příprava a projednání projektu;
VHS Turnov; PVK projekt s. r. o.,

Údaje o projektu

Název projektu Nový vodovodní řád, vodovodní přípojky - 
k. ú. Bukovina u Turnova

Termín realizace projektu

(datum zahájení projektu, datum ukončení projektu)

6/2022

Místo realizace projektu obec Bukovina, lokalita za kostelem

Požadovaná částka 90.948,00 Kč

Účel dotace Projektová dokumentace, rozpočty

Odůvodnění žádosti

(popište proč, na co žádáte, proč žádáte město, uveďte 
způsob propagace projektu)

Jednalo se o projekt tzv. „zdola" od lidí pro lidi. Šlo o 
nesobeckou iniciativu mladé rodiny

Jále jen „účasinici"). Kvalitní a stálý zdroj 
pitné vody potřebuje každý člověk, každá rodina. Projekt 
byl od počátku do konce financován z rodinného 
rozpočtu mladé rodiny ! i. Podařilo se,
po dlouhých šesti letech piujc«.,uzání a čtyřech 
variantách, najít optimální variantu a technologii



výstavby (řízený podvrt 153 bm bezvýkopovou 
technologii výstavby a 5 přípojek), aby se zamezilo 
poškození městské komunikace, která neměla a nemá 
potřebné konstrukční vrstvy vozovky, má pouze slabou 
vrstvičku asfaltu cca 3 cm.

Úhradu projektu a dalších závazků jsme hradily 
z rodinného rozpočtu , tyto prostředky jsem
po konečném vyúčtováni stavoy rovnoměrně rozložil na 
všechny účastníky, přes transparentní účet u Fio banky.

Případná individuální dotace bude opět spravedlivě 
rozdělena účastníkům, jmenovitě

i). způsob propagace 
proiektu Zahájení stavby vodovodu bylo posvěceno 
panem děkanem a okrskovým vikářem turnovským
J. M. can. Václavem Vlasákem. Stavba vodovodu trvala 
pouhých 8 dní (naprostá profesionalita firmy Zikuda). 
Slavnost dokončení stavby 12. 08. 2022, viz. přiložená 
pozvánka.

Díky Bohu a Všem lidem dobré vůle.

Seznam příloh

(žadatel vypíše seznam příloh v souladu s Dotačním 
statutem)

1) FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2017116,

29 403 Kč,
2) FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2019047,

7 865 Kč,
3) FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2019036,

27 830 Kč,
4) FAKURA číslo 18013, 4 598 Kč,
5) FAKTURA - daňový doklad č. 800000661,

1 452 Kč,
6) FAKTURA č. 2020054, 11 800 Kč,
7) Faktura číslo 20120501, 8 000 Kč.

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků
- položkový rozpočet projektu (přehled nákladů a jejich 
zdroje financování)
- kopie OP
- kopie faktur a výpisů z bankovního účtu
- projektová dokumentace

Informace dle §10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby s podílem v osobě žadatele. **
Jiné osoby mají podíl v osobě žadatele

(zaškrtněte, pokud ANO vypište)
□ ANO □ NE

Obchodní firma Sídlo/Adresa IČ/datum narození Výše podílu v %

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby, v nichž má žadatel přímý podíl. ** 
Žadatel má přímý podíl v jiných osobách

(zaškrtněte, pokud ANO vypište)
□ ANO □ NE

Obchodní firma Sídlo/Adresa IČ/datum narození Výše podílu v %



Datum vyhotovení žádosti

Podpis oprávněné osoby /razítko

Žadatel svým podpisem dává souhlas městu Turnov se zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti o dotaci v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Údaje jsou požadovány ve smyslu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních 
rozpočtů, zákonč.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.129/2000 Sb., o krajích, a zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Za správnost uvedených údajů zodpovídá žadatel.

* Právní akt, ze kterého vyplývá postavení osoby oprávněné jednat za žadatele, např. smlouva, plná moc, volba, jmenování.

** Jde o podíl, jak je používán zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy, 
že se jedná o účast společníka v obchodní korporaci.


