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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: Spoluúčast města cca 60 tis Kč. 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
 

RM 10.1.2018 

 

usnesení RM č. 15/2018  

RM bere na vědomí  

přehled akcí města k výročí vzniku republiky.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

Vážení zastupitelé,  

 

Naše město se připravuje na oslavy 100. výročí vzniku republiky a do akcí, které jsou plánovány na tento rok, 

jsme zařadili i setkání partnerských měst. Za volební období 2014-2018 žádná taková akce nebyla uskutečněna. 

Vedení města vnímá tuto pauzu jako určitý deficit posilování partnerské spolupráce. Myšlenka na uskutečnění 

takové akce u nás vznikla na oslavách 275. výročí založení partnerského města Niesky. Zde jsme se setkali se 

zástupci města Jawor a uvědomili si, že máme podobnou historii vzniku samostatných států. Liší se pouze 

v termínu oslav. Jawor slaví svoji státnost 11.11. na sv. Martina. 

Rozhodli jsme se tuto myšlenku více rozvinout a připravit přeshraniční mikroprojekt s účastí ostatních 

partnerských měst, který by finančně významně pomohl oběma městům. Projekt je prioritně zaměřen na 

zástupce samospráv a místních orgánů, ale výstupy budou sloužit i široké veřejnosti. Byla oslovena partnerská 

města Turnova, zda mají zájem o účast na setkání. Předběžný zájem projevila města Niesky a Idar-Oberstein.  

 

Obsahem projektu na straně Turnova jsou dvě stěžejní témata: 

 

 třídenní setkání (26.-28.9.2018) partnerských měst na úrovni samospráv se zaměřením na přenos 

zkušeností z dobré praxe, počítá se s účastí především zastupitelů a dalších zástupců místních orgánů či 

institucí, říjnový termín oslav nebyl záměrně volen z důvodů jiných plánovaných akcí a komunálních 

voleb, 

 pracovní setkání a realizace výstavy k proměnám měst Turnov a Jawor za období svého vývoje. 

Zároveň bude zpracována propagační publikace s proměnami města Turnov za posledních 100 let, 

která bude využita pro účely propagace města. 

 



V rámci projektu bude také pořízena lavička partnerství a pamětní deska k partnerství měst Turnov-Jawor a 100 

letům nezávislosti obou států.  

Zástupci Turnova se recipročně zúčastní v Jaworu Festivalu chleba a perníku (24.-26.8.2018) a 100. výročí 

nezávislosti Polska 11.11.2018, kde se uskuteční i běh nezávislosti. 

Zástupci měst měli snahu nastavit aktivity projektu tak, aby byly pokryty některé každoroční náklady na 

pravidelné akce, např. ze strany Turnova na zajištění dopravy pro umělce vystupující v Jaworu na Festivalu 

chleba a perníku.  

 

Žádost o dotaci na projekt „Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor“ byla podána v polovině února 2018 

do Fondu mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

Výběr podpořených projektů proběhne na zasedání monitorovacího výboru v dubnu 2018.  

 

Termín realizace projektu: 1.května - 30.listopadu 2018 

Předpokládaný počet účastníků: 40-50 (20-30 osob za Turnov, 8 osob za Jawor a 12 osob ostatní partnerská 

města) 

 

Odhad nákladů:  

- personální náklady vč. cestovného – 55 tis Kč  

- tlumočení v několika jazycích – cca 63 tis. Kč 

- stravování a ubytování – cca 100 tis. Kč 

- výstava a publikace  - cca 50 tis. Kč 

- pamětní deska a lavička – cca 60 tis. Kč 

- vstupné, půjčovné, doprava – cca 56 tis Kč 

- kancelářské potřeby – cca 7 tis Kč (automaticky generované a neprokazují se) 

 

Celkem 16.309 Eur, tj. 391tis. Kč (při kurzu 24 Kč - 16.309 Eur) 

 

Odhad financování projektu: 

 

Evropská unie  85%    331.000 Kč 

Vlastní zdroje 15%      60.000 Kč 

Celkem 100%    391.000 Kč 

 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor“ do Fondu mikroprojektů v 

rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko a v případě přidělení dotace 

vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování ve výši min. 

15% z celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 

 


