
Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 

 

 OSM Název materiálu: Regenerace panelového sídliště U 

Nádraží, Turnov - 6. etapa 

 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Vypracoval: Marcela Pilská 

 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková 

 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

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

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: výdaje z rozpočtu roku 2019, předpodkládaná výše Kč 2 750 000,- 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Pro rok 2018 se připravuje podání žádosti o dotaci na projekt „ Regenerace panelového sídliště U nádraží, 

Turnov – 6. etapa“, která se předkládá nově Státnímu fondu rozvoje bydlení. Předpokládané vyhlášení programu 

je v červenci, s termínem podání žádosti cca do 30.9.2018. Podmínky žádosti jsou stejné jako v předcházejícím 

programu z Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme dotace čerpali na předcházející etapy Regenerace 

panelového sídliště U nádraží, Turnov.. 

V rámci této etapy bude řešena Západní část – zbytek ul. Studentské, a to chodníky, parkování, komunikace, 

osvětlení a veřejná zeleň. Dále bude řešeno schodiště na severozápadním okraji sídliště, které slouží pro 

překonání výškového rozdílu v terénu mezi povrchem Studentské ulice a terénem nad ní. 

Na obnovu sídliště je možné získat dotaci do výše 50 % uznatelných nákladů celé akce (max. 6 mil. Kč), 

zbývající část představuje finanční spoluúčast žadatele (min. 50%). Celkové náklady na 6. etapu jsou cca 5,5 mil. 

Kč včetně DPH. Z toho je částka max. 2,750 mil Kč jako dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení a cca 2,750 

mil. Kč jako vlastní podíl města Turnova. Odhad nákladů je orientační. Reálné náklady budou známy až po 

výběrovém řízení na dodavatele. V posledních letech docházelo k významný úsporám finančních prostředků 

oproti původním rozpočtům.    

V případě poskytnutí dotace  by realizace projektu proběhla v roce 2019. 

 

 
 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

aktualizaci Projektu regenerace panelového sídliště – etapa 6. pro rok 2018 s názvem „ Regenerace panelového 

sídliště – Turnov U nádraží, 6. etapa“ 

 

ZM schvaluje 

V případě obdržení dotace realizaci akce „ Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 6. etapa“ 

v roce 2019. 

 

ZM schvaluje 

dofinancování akce „ Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 6. etapa“ v případě získání 

dotace ve výši minimálně 50% rozpočtovaných nákladů akce v roce 2019. 



 


