
Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2023 

 

Název materiálu: Místní akční skupina Český ráj a Střední 

pojizeří – jednorázový územní příspěvek za Turnov  

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke 

 

Předložení materiálu uloženo:       
 

Přílohy: 

Příloha 1_Dopis z MAS 

Příloha 2_Darovací smlouva ve výši 57 tis. Kč 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 
Projednáno:  v RM dne 11.01.2023 
RM souhlasí s poskytnutím jednorázového územního příspěvku 4 Kč na obyvatele v roce 2023 v Obecně prospěšné společnosti 

pro Český ráj formou finančního daru a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 57 tis. Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 

 
RM doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření částku ve výši 57 tis. Kč na 

úhradu mimořádného územního příspěvku do MAS formou finančního daru. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 

 

Vztah k rozpočtu města: ne, bude v rámci RO č. 1 na rok 2023 

 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
Vážení zastupitelé a zastupitelky,  

předkládám Vám žádost ředitelky Ing. Veroniky Horákové z Obecně prospěné společnosti pro Český ráj o 

poskytnutí jednorázového územního příspěvku za Turnov do MAS ve výši 4 Kč na obyvatele v roce 2023 

formou finančního daru, viz níže a příloha č. 1. Uvedenou darovanou finanční částku použijí na financování 

režijních nákladů společnosti, výdajů spojených s propagací regionu a místní akční skupiny a dalších aktivit nad 

rámec realizovaných projektů. 

 

„Vážení zastupitelé obcí.  

Po několika letech se na Vás obracím s prosbou o projednání územního příspěvku. Vaše obec je součástí 

území Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, což jí dává možnost čerpat finanční prostředky z 
EU. Kromě obce mohou žádat o podporu i podnikatelé, zemědělci a neziskové organizace. Za právě končící 

programové období 2014-2020 bylo podpořeno přes 170 projektů v rámci 90 subjektů v celkové výši přes 
103mil Kč. Kromě výstaveb, rekonstrukcí či nákupu nových strojů a vybavení byl podpořen i provoz 

sociálních služeb a provoz letních příměstských táborů. Věřím proto, že určitý druh podpory se dostal do 

každé obce. V novém období bude k dispozici opět přes 100mil Kč.  

 

Ráda bych Vás tedy poprosila o projednání příspěvku ve Vašich zastupitelstvech. Územní příspěvek byl již 
v minulosti stanoven na 4 Kč na jednoho obyvatele obce. V příloze posílám podklad pro zastupitelstvo 

(příloha č. 1), kde zhodnocuji přínos MAS do území. Věřím, že částka je schůdná pro všechny obce a 

zásadně nezatíží Vaše rozpočty. 
 

Prosím Vás pak o informaci, jak projednání dopadlo. V případě kladného vyjádření se následně domluvíme 

na formě přidělení příspěvku. V roce 2017 byl poskytnut na základě darovací smlouvy, kterou bychom opět 
připravili, případně se domluvili na jiné formě.“ 



 

Místní akční skupina tak řeší problém se spolufinancování projektů. V České republice je celkem 180 místních 

akčních skupin, které problém se spolufinancováním řeší také. Převážná většina tento problém vyřešila, právě s 

pomocí partnerů a obcí v území. Získané finanční prostředky z příspěvků budou sloužit na předfinancování a 

dofinancování povinné spoluúčasti 5% jednotlivých etap režijních nákladů, k financování povinných spoluúčastí 

na projektech, jehož nositelem bude MAS a ke krytí nezpůsobilých výdajů. 

 

Jedná se o režijní náklady na činnost MAS (nájem kanceláře, využívané služby - telefon, internet, poštovní 

poplatky, správa sítě, PC, tiskárny, správa webových stránek, včetně platby domény), mzdové náklady, náklady 

na školení zaměstnanců, semináře, náklady na jednání krajských sítí MAS a Národní sítě MAS včetně členských 

příspěvků těmto organizacím a cestovní výdaje. Dále vynakládají prostředky na potřebnou propagaci a 

prezentaci MAS, jedná se i propagaci příkladů dobré praxe, tj. podpořených projektů včetně povinné publicity. 

 

Každý rok se hradí roční provozní (členský) příspěvek města Turnova, coby partnera, 1.000 Kč (viz 

Partnerská smlouva, odst. VI.). ZM schvalovalo vstup do MAS Český ráj dne 24.01.2013.  

 

Turnov přes MAS čerpal v letech 2019 – 2022 tyto finanční prostředky: 

Dotace MAS - Obnova zahrady v MŠ Zborovská – 230 tis. Kč 

Dotace od MAS Český ráj - akce chodník ul. Nádražní – 2.834 tis. Kč 

Dotace od MAS Český ráj - akce chodník ul. Přepeřská – 1.300 tis. Kč 

Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B – 4.372 tis. Kč 

Dotace od MAS Český ráj-akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku – 1.862 tis. Kč 

 

K 31. 12. mělo město Turnov celkem 14370 obyvatel, jednorázový územní příspěvek by měl na rok 2023 

činit 4 Kč na obyvatele tj. cca 57.480 Kč. Navržená podpora z rozpočtu města v případě souhlasu zastupitelstva 

města bude poskytnuta darovací smlouvou – viz příloha _2 tohoto materiálu. 

 

 

 

Navrhované usnesení ZM:  
 
ZM schvaluje  
poskytnutí finančního daru pro Obecně prospěšnou společnost pro Český ráj, o.p.s., 3. května 327, 513 01 

Semily, IČ 25988417, ve výši 57.480 Kč na financování režijních nákladů společnosti, výdajů spojených s 

propagací regionu a místní akční skupiny a dalších aktivit nad rámec realizovaných projektů. Zároveň ZM 

schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 

 



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Sídlo: náměstí Míru 5, 507 43 Sobotka 
Tel. č.: 602 600 804 
IČO:25988417 

www.craj-ops.cz

V Sobotce dne 12. prosince 2022

Vážené starostky, vážení starostové obcí v území Místní akční skupiny Český ráj a Střední

Pojizeří.

V současné době se nacházíme v období překryvu 2 dotačních programových období. Pro 
programové období 2021 - 2027 zpracovala MAS novou Strategii komunitně vedeného místního 
rozvoje. Strategie CLLD byla podána 30.11.2021 na odbor regionální politiky Ministerstva pro místní 
rozvoj a následně byla 7.1.2022 schválena. Na Strategii navazují programové rámce/akční plány, které 
podléhají další kontrole.

Akční plán Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ +) je již schválený a dokonce MAS již 
podala svůj klíčový projekt, který byl minulý týden schválen. Jedná se o 3letý projekt přibližně za 5,5 
mil. Zaměřený je na komunitní práci, komunitní tábory a rozvoj společenského života v regionu MAS. 
Po ukončení by měl navazovat další 3letý projekt obdobného zaměření.

Nyní připravujeme programový rámec pro Integrovaný regionální operační program (IROP). 
Alokace na IROP činí necelých 58 mil. Kč. Provádíme sběr projektových záměrů, na základě zájmu pak 
bude alokace rozdělena do jednotlivých oblastí podpory (bezpečnost dopravy, vzdělávání, hasiči, 
veřejná prostranství, kultura, cestovní ruch a sociální služby). Předpokládáme, že od druhé poloviny 
roku 2023 budou vyhlašovány jednotlivé výzvy.

Během roku 2023 dojde postupně ke zpracování programového rámce v programu Společná 
zemědělská polita (SZP, bývalé PRV). Alokace se bude odvíjet od kurzu Eura a bude činit přibližně 30 
mil. Kč. Oprávněnými žadateli budou zemědělci, podnikatelé/živnostníci, NNO i obce.

V plánu je zapojení i do programu Operační program životní prostředí (OPŽP) a Operační 

program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Zde je známo zatím jen velmi 
málo informací.

Nové období by mělo do území přinést přes 100 mil. Kč. Pokud bude rychlé čerpání peněz, je 
zde pravděpodobnost, že dojde v některých programech ještě k navýšení alokace. Kromě výše 
uvedeného spravuje MAS v rámci dalšího projektu ještě Místní akční plány vzdělávání pro Turnovsko, 
tzv. MAP. Veškerou administrativní a poradenskou činnost zajištují momentálně 4 zaměstnanci, během 
roku 2023 by měla přistoupit kolegyně po mateřské dovolené. Pod OPS pro Český ráj by tak mělo 
vzniknout přibližně 4,5 úvazku. Režijní náklady (mzdy, pronájem a chod kanceláře) jsou z 95% hrazeny 
Evropskou unií v rámci projektu Řídící a administrativní schopnosti MAS, který bude končit v březnu 
2023. Navazovat bude projekt do Operačního programu Technická pomoc (OPTP), který bude opět 
z 95% hrazen Evropskou unií, zbytek je nutné dofinancovat zvláštních zdrojů. MAS nemá žádnou 
ekonomickou činnost, poradenství dělá bezplatně. Náklady na dofinancování projektů MAS jsou 
hrazeny z každoroční podpory Královéhradeckého a Libereckého kraje. Během roku se ale vždy 
vyskytnou výdaje, které nelze do žádného projektu zařadit. Tyto výdaje jsou pak hrazeny z provozních 
příspěvků partnerů MAS, popř. z rezervního fondu společnosti. Aby byl zajištěn bezproblémový chod 
Společnosti i Kanceláře MAS, aby MAS mohla i nadále pokračovat ve spolupráci se spolky a školami 
v dalších doprovodných aktivitách, ráda bych Vás poprosila o projednání poskytnutí finančního

http://www.craj-ops.cz


Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Sídlo: náměstí Míru 5, 507 43 Sobotka 
Tel. č.: 602 600 804 
IČO:25988417 

www.craj-ops.cz

příspěvku pro Obecně prospěšnou společnost pro Český ráj ve Vašich zastupitelstvech. Příspěvek činí 
4 Kč na 1 obyvatele města či obce. Naposledy jsme o příspěvek žádali na konci roku 2016. Řada obcí 
nám pak během roku 2017 poskytla finanční prostředky formou darovací smlouvy.

Věřím, že tato částka je schůdná pro všechny obce a zásadně nezatíží Vaše rozpočty. Dovolte 
mi, abych ve stručnosti shrnula předchozí programové období 2014-2020. Souhrnná alokace pro 3 
operační programy (IROP, PRV - Program rozvoje venkova a OPZ) v daném období činila cca 103 mil. 
Kč. Bylo podpořeno přibližně 170 projektů - některé projekty nemají ještě realizaci úplně dokončenou. 
Jednalo se o drobné projekty v řádech desetitisíců až po projekty za necelých lOmil. Obce zejména 
opravovaly/budovaly chodníky, vybavovaly školy a školky, nakupovaly techniku pro hasiče. Dále se 
dovybavovala veřejná prostranství nebo kulturní domy. Poskytovatelé sociálních služeb vylepšovali 
zázemí služeb, nakupovali auta pro terénní služby nebo jim byly hrazeny náklady na mzdy pečovatelů. 
Z PRV čerpali zejména zemědělci - většinou se jednalo o pořízení nového strojového vybavení. Kromě 
zemědělců byli podpořeni i podnikatelé - nákup techniky nebo i výstavba nových provozoven. Před 
dvěma lety došlo k rozšíření oprávněných žadatelů v rámci PRV o neziskové organizace. Došlo tak 
k vybavení kluboven. Z OPZ bylo podpořeno např. přes 60 turnusů letních příměstských táborů.

Blíže se na jednotlivé projekty můžete podívat na našich webových stránkách https://crai- 
ops.cz/ v sekci Zrealizované projekty. Nejsou tam ale všechny projekty, bohužel už nějakou dobu 
neproběhla aktualizace stránky.

Všem bych Vám chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci a věřím, že budeme úspěšně 
spolupracovat dál. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za tým Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj - MAS Český ráj a Střední Pojizeří Vám 
přeji poklidný zbytek roku a v roce 2023 plno nových úspěchů.

Ing. Veronika Horáková 

ředitelka OPS pro Český ráj

Ing. Veronika 
Horáková

Digitálně podepsal Ing. 
Veronika Horáková 
Datum: 2022.12.12 
09:11:49 +01'00'

http://www.craj-ops.cz
https://crai-ops.cz/
https://crai-ops.cz/


 

D A R O V A C Í   S M L O U V A 
 
 

Město Turnov 
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČO: 00276227 
zastoupené starostou Ing. Tomášem Hockem 
účet: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú. : 1263075359/0800 
 
(dále jen dárce) 
 
a 
 
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 
Sídlo: náměstí Míru 5, 507 43 Sobotka 
IČO: 25988417 
zastoupená ředitelkou Ing. Veronikou Horákovou 
účet: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.: 996289309/0800 
 
(dále jen obdarovaný) 
 
 

uzavřeli podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění tuto  

darovací smlouvu: 

 
I. 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 57.480 Kč (slovy:        
padesát sedm tisíc čtyřista osmdesát korun českých). Výše finančního daru 
vychází z příspěvku ve výši 4 Kč na obyvatele darujícího města. 
Obdarovaný se zavazuje, že výše uvedenou darovanou finanční částku použije na 
financování režijních nákladů společnosti, výdajů spojených s propagací regionu a 
místní akční skupiny a dalších aktivit nad rámec realizovaných projektů. 
 
Dárce výslovně prohlašuje, že darování finanční částky bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva města č. xxx/2023 ze dne 26.01.2023. 
 
 

II. 
Darovanou finanční částku poukáže dárce na účet obdarovaného vedený u České 
spořitelny, a.s., č. účtu 996289309/0800 do 30.06.2023 pod variabilním symbolem  
č.: 1136. 
 

III. 
Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá. 
 
 
 
 
 
 



IV. 
Ostatní práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy 
České republiky. 
 

V. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, 
že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními 
podpisy. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
 

VI. 
Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 
 
 
 
 
 
 
V ………….  dne ………….    V Turnově dne ………… 
 
 
 
 
 
 
Za obdarovaného      Za dárce  
Ing. Veronika Horáková, ředitelka   Ing. Tomáš Hocke, starosta 
Obecně prospěšné společnosti    Města Turnova 
pro Český ráj 


