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Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

zadost o dar_Mikroregion_(357139) 

Zadost o zvyseni prispevku_Mikroregion_(357139) 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů  

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: položka v rozpočtu města ř. 1800005107 Mikroregion Český ráj – individ. dotace 

na provoz turist. autobusových linek 40.000 Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

usnesení RM č. 222/2018  

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na provoz cyklobusů v Českém ráji a zahrnout toto navýšení do 

rozpočtové změny č. 3 pro rok 2018 a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí 

účelového daru ve výši 42 000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na zajištění provozu turistických 

autobusových linek v Českém ráji v roce 2018.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
Vážení členové Zastupitelstva města, 

předkládám Vám žádost o poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění 

provozu cyklobusů v Českém ráji (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 

tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento 

projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine a.s., Dopravním podnikem 

Kněžmost, s.r.o. a Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické 

autobusové linky v Českém ráji. Požadovaná výše účelového daru o města Turnov je 42.000 Kč. Město 

Turnov v posledních letech pravidelně financuje ze svého rozpočtu tento projekt, vždy částkou 40.000 Kč ročně. 

V roce 2017 byl tento příspěvek řešen formou individuální dotace a na základě smlouvy č. 7-17-005 bylo na 

tento projekt poskytnuto z rozpočtu města 40.000 Kč. Dotace byla využita na úhradu ztráty z provozu 

turistických autobusů společnosti Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. Závěrečné vyúčtování dotace bylo 

předloženo v souladu s Dotačním statutem města Turnov. V letošním roce požádal Mikroregion Český ráj o 

navýšení příspěvku o 2.000 Kč, tj. na částku 42.000,- Kč. Na základě finančních výstupů uvedených v 

závěrečných zprávách z provozu cyklobusů došel koordinátor projektu k závěru, že je nutné pro stabilizaci 

produktu na dalších 10 let zvýšit příspěvky partnerů zhruba o 2.000 – 3.000 Kč ročně. Výše příspěvku města 

Turnov se odvíjí od počtu jeho obyvatel. Bližší specifikace důvodů, pro které je příspěvek navýšen, jsou 

uvedeny koordinátorem v žádosti o zvýšení příspěvku, který je přílohou č. 2 tohoto podkladu. 

 

Rada města doporučila zastupitelstvu tento dar schválit. 



Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz cyklobusů v Českém ráji a zároveň Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o 

poskytnutí účelového daru ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na zajištění provozu 

turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2018. 

 












