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3. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 24. 1. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Prodej zbytkového pozemku Na Házce, Turnov   

2. Prodej pozemku v k.ú. Bukovina u Turnova 
3.  Prodej části pozemku parc.č. 3412/1, k.ú. Turnov – příjezd k obchodnímu KONTAKT 

CENTRU 

4. Výkup pozemků pro biokoridor, bytová zóna Hruštice 

5. Projekt "Regenerace panelového sídliště U nádraží"   
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1. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 1. 2013 

 

Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku  

Na Házce, Turnov   

 
Předkládá:  PhDr. Hana Maierová 

                    

Vypracoval:  Těhníková Ludmila, vedoucí odboru správy majetku 

                        Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku 

                    

Zúčastní se projednávání v RM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města, žádostí pana …………. 

 

Přílohy: snímek z mapy 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

 

Projednáno v: RM dne 10.12.2012, usnesení RM č. 630/2012 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 149 o výměře cca 30 m
2
,  k.ú. Turnov u 

domu čp. 262, Turnov za cenu ve výši 500,- Kč/m
2
. 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (18.000,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Pan …………., Turnov, majitel domu čp. 262 Turnov s pozemky parc.č. 170 a 171, k.ú. Turnov má 

zájem o odkoupení části sousední parcely č. 149, k.ú. Turnov. Jedná se travnatou plochu před 

vstupem do domu čp. 262 Turnov k obrubníku v ul. Na Házce. Ve své žádosti žadatel uvádí, že se 

zavazuje uvedený prostor udržovat, pravidelně sekat a zajišťovat jeho pěkný vzhled. Uvažuje 

s provedením oplocení, které přizpůsobí požadavkům architekta města a památkářů. Žadatel nabízí 

kupní cenu ve výši 500,- Kč/m
2
  (nabízená cena je shodná s navrhovanou cenou dle tabulky 

orientačních cen – A/4  x koef. 0,5 zbytková plocha).   

 

Problematika prodeje požadovaného pozemku byla předložena k posouzení na jednání komise pro 

rozvoj a správu majetku dne 3. 12. 2012. Komise nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 

 

RM a OSM doporučuje prodej části pozemku p.č. 149, k.ú. Turnov za navrženou cenu. Požadovaný 

pozemek byl zaměřen geometrickým plánem, který upřesnil výměru na 36 m
2
 a bylo mu přiděleno 

parc.č. 149/2, k.ú. Turnov. 

 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 149/2 o výměře 36 m

2
,  k.ú. Turnov u domu čp. 262, Turnov 

do vlastnictví pana ……….., Turnov za cenu ve výši 500,- Kč/m
2
, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou. 
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2. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 1. 2013 

  

Název materiálu: Prodej pozemku v k.ú. Bukovina u 

Turnova 
   
Předkládá:  PhDr. Hana Maierová 

                    

Vypracoval:  Těhníková Ludmila, vedoucí odboru správy majetku 

                        Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku 

                    

Zúčastní se projednávání v RM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města 

 

Přílohy: snímek z mapy 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                        zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Projednáno v: RM dne 10.12.2012, usnesení RM č. 628/2012 

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje a doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 154/2, 

k.ú. Bukovina u Turnova za cenu ve výši 40,- Kč/m
2
. (Hlasování: 9/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (11.440,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Manželé ……………, Neratovice a paní …………., podíloví spoluvlastníci   nemovitostí - 

pozemků st.p.č. 33, p.č.  143/2, 144/1, 148, 149/1, 149/2 a 154/3,  k.ú. Bukovina u Turnova mají 

zájem si odkoupit sousední pozemek parc.č. 154/2 orná půda o výměře 286 m
2
, k.ú. Bukovina u 

Turnova, který je veden ve vlastnictví Města Turnov. Jedná se o pozemek ve velmi svažitém terénu, 

obtížně přístupný, zarostlý náletem, z jihovýchodní strany je ohraničen drážním tělesem ČD. Pro 

město nemá předmětný pozemek žádný význam. Zájemci nabízejí kupní cenu ve výši 40,-- Kč/m
2
. 

 

RM a OSM doporučuje prodej pozemku parc.č. 154/2, k.ú. Bukovina u Turnova za navrženou cenu. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 154/2, k.ú. Bukovina u Turnova do SJM ………………, 

Neratovice jednu ideální polovinu a do vlastnictví paní ………….. Praha druhou ideální polovinu 

za kupní cenu ve výši 40,- Kč/m
2
, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 
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3. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 1. 2013 

 

Název materiálu: Prodej části pozemku parc.č. 3412/1, 

k.ú. Turnov – příjezd k obchodnímu KONTAKT 

CENTRU  
   
Předkládá:  PhDr. Hana Maierová 

                    

Vypracoval:  Těhníková Ludmila, vedoucí odboru správy majetku 

                        Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku 

                    

Zúčastní se projednávání v RM: L. Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města, žádostí pana ………, zástupce KONTAKTU – služby 

                                                    motoristům 

Přílohy: situační snímek se zakreslením požadovaného pozemku  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

 

Projednáno v: RM dne 10.12.2012, usnesení RM č. 632/2012 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 3412/1 ost.pl. o výměře cca 20 m
2
,  k.ú. 

Turnov v souvislosti s plánovanou stavbou KONTAKT CENTRUM za cenu ve výši 1.500,- Kč/m
2
. 

  

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (28.500,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Stavební úřad Turnov vydal v červenci letošního roku rozhodnutí o umístění stavby – KONTAKT 

CENTRUM na pozemkových parcelách č. 1812/29, 3391/3, 3400/1, 3400/4, 3400/7, 3401/1, 

3402/1, 3404/1, 3405/10, 3405/14, 3412/8 a 3412/1, k.ú. Turnov. Jedná se obchodní centrum s pěti 

nájemními obchodními prostory, které budou určeny pro prodej - elektro, textil a drobné doplňky, 

drogerie, léčiva a lékárenské zboží, masné a pekařské výrobky s lahůdkami.   

Příjezd k plánované stavbě je řešen ve směru od Jičína vyřazovacím jednosměrným pruhem v délce 

35 m ze silnice I/35. Takto navrženým dopravním napojením dojde k dotčení části  pozemku parc.č. 

3412/1 k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnov. Město Turnov vydalo souhlas se stavbou 

vyřazovacího pruhu a se zatrubněním příkopu pro plánovanou stavbu na tomto pozemku 

s podmínkou, že před vydáním stavebního povolení budou dořešeny majetkoprávní vztahy. 

Společnost KONTAKT – služby motoristům, s.r.o. v současné době podala žádost o stavební 

povolení. Je zahájeno řízení a podmínkou vydání stavebního povolení je odkoupení části pozemku 

parc.č. 3412/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Turnov. Geometrickým plánem je upřesněna 

výměra pozemku na 19 m
2
, které bylo přiděleno parc.č. 3412/12, k.ú. Turnov. Tuto část pozemku 

spol. KONTAKT – služby motoristům, s.r.o. odkoupí do svého vlastnictví, aby mohla zdokladovat 

při stavebním řízení přístup na své pozemky a vybudování příjezdu. 

Dle tabulky orientační cen  - 2/A (výrobní a živnostenské území) je navržena cena 1.500,- Kč/m
2
. 

S touto cenou byl žadatel seznámen a souhlasí s ní. 

RM a OSM doporučuje prodej pozemku p.č. 3412/12, k.ú. Turnov za navrženou cenu.  
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Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3412/12 ost.pl. o výměře 19 m
2
,  k.ú. Turnov do vlastnictví 

spol. KONTAKT – služby motoristům, s.r.o., v souvislosti s plánovanou stavbou KONTAKT 

CENTRUM, za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m
2
, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 
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4. Podklady na zasedání ZM dne:  24. 1. 2013 

 

Název materiálu:   Výkup pozemků pro biokoridor, 

bytová zóna Hruštice 

 

Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: RM 
 

Přílohy: situace 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: RM, komise pro rozvoj a správu majetku, komise pro životní prostředí, fi-

nanční výbor,  

13.2.2012      

 

Usnesení RM č.  70/2012 

RM projednala možnost výkupu pozemků určených regulačním plánem bytové zóny Hruštice - 

Károvsko na biokoridor od vlastníků, kteří mají zájem pozemky prodat, a to od pana …………., 

Turnov, paní ……….., Liberec, paní …………, Liberec a manželů …………., Turnov. RM záro-

veň doporučuje ZM návrh ke schválení a ukládá OSM předložit tuto záležitost po projednání ve FV  

na jednání ZM. 

(Hlasování: 8/1/0) 

10.12.2012   

 

Usnesení č. 645/2012 

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc.č. 2915/1, k.ú. Turnov o výměře 2191m2 od pana 

Stanislava Peldy, Turnov a výkup pozemku parc.č. 2870/20, k.ú. Turnov o výměře 576m2 od spo-

luvlastníků pozemku paní Jitky Malé a Vítězslavy Bosákové, Liberec za cenu 179,-Kč/m2. 

(Hlasování:8/0/1)  

 

Vztah k rozpočtu města: -------- 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

V rámci projednávání nového územního plánu pracuje odbor správy majetku již rok s úkolem vý-

kupu pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko, které jsou platným regulačním plánem určeny pro 

biokoridor.  

Dopis byl zaslán všem 21 vlastníkům dotčených pozemků. Do dnešního dne na dopis zareagovalo 

12 vlastníků pozemků. Pět vlastníků s odprodejem pozemků zásadně nesouhlasí, předpokládají, že 

budou jejich pozemky jednou stavební, dva vlastníci s prodejem souhlasí (a již se byli na správě 

majetku informovat, kdy dojde k sepsání smluv), jeden vlastník by pozemky prodal s podmínkou 

předkupního práva, pokud by se z pozemků staly stavební, dva vlastníci zvažují směnu pozemků a 

dva vlastníci s prodejem souhlasí, ale vzhledem k tomu, že mají na svých pozemcích ještě 

spoluvlastníky, tak ti mají při prodeji přednost. 
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Celková výměra pozemků určených na biokoridor je cca 27700m2, při současné schválené ceně pro 

výkup a směnu pozemků v bytových zónách 179,-Kč/m2 by město zaplatilo za pozemky cca 

4,958mil. Kč. 

 

Výměra pozemků vlastníků, kteří chtějí v současné době předmětné pozemky Městu Turnov 

odprodat je 2767m2. Při současné schválené ceně pro výkup pozemků v bytových zónách 179,-

Kč/m
2
 by výdaj Města byl v tuto chvíli pro vlastníky pozemků 495.293,-Kč.  

 

Odbor správy majetku navrhuje tento výkup pozemků uskutečnit. Dle našeho názoru bude pro 

město ekonomicky výhodnější pozemky vykupovat po částech, než celý biokoridor najednou. 

Odbor správy majetku částku potřebnou pro výkup pozemků zařadil v září do návrhu 

připravovaného rozpočtu pro rok 2013. 

 

Rada města na svém jednání doporučila danou problematiku projednat ještě v komisích a ve 

finančním výboru. 

Komise pro rozvoj - Byl diskutován záměr výkupu ploch zeleně v tzv. Biokoridoru na Hruštici. 

Jedná se v této chvíli o pruh parkové zeleně. Na celý výkup jsou v podstatě dva názory. První (na-

vrhovaný pan …………) říká, že město by mělo přijmout zodpovědnost za takto vymezené pozem-

ky a zeleň od vlastníků, kteří ji chtějí prodat koupit, za odhadní cenu cca 170,-Kč/m2 (celkově cca 

600 tis.Kč) a zahájit postupně parkové úpravy, dle jednotného konceptu. 

Druhý názor (reprezentovaný panem …………..) říká, že takových zelených ploch máme v Turno-

vě více, především v údolí Jizery, chybí nám vykoupit pozemky pod komunikacemi, chodníky a 

sportovišti, výkupem ploch za 170,-Kč/m
2
 zvedneme cenu za zeleň v celém městě. V diskuzi zazně-

lo: přehled pozemků pod chodníky, komunikacemi a sportovištěm zatím není sestaven, vykoupením 

zeleně se přihlásíme k odpovědnosti a zároveň přesvědčíme i ostatní majitele, že na Hruštici chce-

me skutečně park, OSM se nebrání postupným výkupům pozemků pod komunikacemi. 

Komise nepřijala k tomuto bodu navrhované usnesení: Komise doporučuje RM postupně odkupo-

vat pozemky v lokalitě Hruštice pro parkovou zeleň a následně etapovitě osazovat dle jednotné 

koncepce.  6 pro/1 proti/6 se zdrželo. 

Komise pro životní prostředí doporučila postupný výkup pozemků dle finančních možností města 

za odhadní cenu a zároveň navrhla postupně zde zakládat podle jednotného plánu cílovou zeleň. 

 

Finanční výbor  
Finanční výbor při prvním projednání výkup pozemků nedoporučil z důvodu toho, že částka pro 

výkup pozemků nebyla zahrnuta v rozpočtu pro rok 2012. Při druhém projednání přijal FV toto 

usnesení: 

a)FV z důvodu minimalizace finančních nákladů doporučuje řešit problematiku výkupů pozemků 

společně se všemi vlastníky na základě předložené koncepce rozvoje dotčeného území. 

b)FV doporučuje realizovat nákup pouze jako celek. 

Usnesení 8/0/0 

 

RM doporučila ZM již dvakrát schválit výkup pozemků od vlastníků, kteří mají zájem v současné 

době pozemky prodat.  

 

Odbor správy majetku zadal ještě zpracování nové ceny pro výkup pozemků. Abychom měli lepší 

srovnání, byli odborem správy majetku osloveni tři znalci. 

První ze znalců stanovil rozpětí ceny od 91,-Kč/m2 do 245,-Kč/m2 v závislosti na stanovení 

přirážky na pozemek, která může být v rozmezí 0-135% . 

Druhý ze znalců stanovil cenu pro výkup pozemků určených pro biokoridor ve výši 165,-Kč/m2. 

Třetí znalec stanovil cenu ve výši od 50,-Kč/m2 do 3.140,-Kč/m2 opět v závislosti na výši přirážky. 
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Z výše uvedených posudků je zřejmé, že naše současná schválená cena pro výkup pozemků ve výši 

179,-Kč/m2 je cenou, která odpovídá v průměru cenám stanoveným znaleckými posudky a je 

možné ji považovat pro výkupy pozemků v biokoridoru za cenu obvyklou. 

 

Je na zvážení ZM, zda je prioritou města pozemky v biokoridoru postupně vykupovat nebo dát 

přednost problematice výkupu jiných pozemků (řešení sjednocení vlastnictví pod některými 

komunikacemi a chodníky, dořešení vlastnických vztahů u sportovišť- atletický stadion apod.) 

 

Stále ovšem trvá zájem dvou vlastníků pozemků určených pro biokoridor tyto městu Turnov za 

nabídnutou cenu 179,-Kč/m2 odprodat. Jedná se o vlastníky, jejichž pozemky se přimykají 

k pozemkům města a v této části biokoridoru by mohlo města zahájit přípravy na vlastní realizaci 

úpravy území dle regulačního plánu.  

 

Jedná se o pana ……….., který vlastní pozemek parc.č. 2915/, k.ú. Turnov o výměře 2191m2 a paní 

…….. a paní…………., které spoluvlastní pozemek parc.č. 2870/20, k.ú. Turnov o výměře 576m2. 

 

Vykoupení těchto dvou pozemků by představovalo vyčlenit v rozpočtu města pro rok 2013 částku 

500 tis. Kč. V návrhu rozpočtu ke 14.1.2013 je na výkup pozemků vyčleněna částka pouze 100 tis. 

Kč. V případě, že ZM schválí výkup výše uvedených dvou pozemků, bude třeba částku kapitoly pro 

výkup pozemků o 500 tis. Kč navýšit. 

 
 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje výkup pozemku parc.č. 2915/1, k.ú. Turnov o výměře 2191m2 od pana ………….., 

Turnov a výkup pozemku parc.č. 2870/20, k.ú. Turnov o výměře 576m2 od spoluvlastníků pozemku 

paní ………. a paní …………, Liberec za cenu 179,-Kč/m2. 

 

ZM schvaluje navýšení kapitoly pro výkup pozemků v rozpočtu města na rok 2013 o částku 500 tis. 

Kč. 
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5. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 1. 2013 

 

Název materiálu:  Projekt "Regenerace panelového  

       sídliště U nádraží"   

 
Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města 

 

Vypracoval: Mgr. Bc. Martin Féna 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: 
 

Přílohy:  
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: 

 

Usnesení RM č. 418/2008 ze dne 15.9.2008 
RM ukládá OSM 

– zahájit zpracování projektu regenerace sídliště U Nádraží 

– prověřit možnost řešení realizace provizorní odstavné plochy na pozemku p. č. 2600/1 (býv. 

hřiště podél komunikace Studentská) a realizaci zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2009.   V 

případě potvrzení stabilního řešení v této lokalitě požádat o změnu územního plánu. 

 

Usnesení RM č. 211/2009 ze dne 6.4.2009 
RM bere na vědomí výsledky ankety a ukládá OSM zapracovat její výsledky do projektu regenerace 

sídliště v Turnově II - U Nádraží. Zároveň ukládá vedení města a tajemníkovi vyhodnotit další 

aktuální podněty a předložit návrhy na jejich možné řešení na příští jednání RM. 

 

Usnesení RM č. 555/2009 ze dne 12.10.2009 
RM projednala problematiku zadání pro zpracování studie Regenerace sídliště Turnov II., souhlasí  

s výjimkou z vnitřní směrnice a schvaluje zpracovatelem studie uvedené akce firmu Projektservis 

Jičín, s. r. o. za cenu ve výši 411 175,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

 

Usnesení ZM č. 135/2010 ze dne 26.8.2010 
ZM schvaluje předloženou studii na RPS u nádraží. 

 

Usnesení ZM č. 13/2011 ze dne 27.1.2011 
ZM schvaluje realizaci akce "RPS – Turnov, sídliště U nádraží". 

 

Usnesení ZM č. 14/2011 ze dne 27.1.2011 
ZM souhlasí s dofinancováním akce v případě získání dotace ve výši minimálně 30 % z 

rozpočtových nákladů na této akci v roce 2011. 

 

Vztah k rozpočtu města: 
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Zdůvodnění a vysvětlení: 
Panelové sídliště U nádraží bylo postaveno v letech 1961 – 70. Od této doby přešla většina objektů 

do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníku již rekonstruovalo většinu panelových domů na sídlišti. 

Pozemky a vybavenost sídliště zůstávají ve vlastnictví města, které zajišťuje jeho údržbu. V rámci 

Podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) „Podpora regenerace panelových 

sídlišť“ je možné zajistit rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení, úpravu a obnovu zeleně, 

oddychových ploch, hřišť apod. 

Na opakované podněty občanů a z vlastních znalostí místa bylo po projednání v radě města dne 

15.9.2008 rozhodnuto o zpracování projektu na regeneraci celého panelového sídliště. V roce 2009 

proběhla anketa mezi občany, v níž se vyjadřovali k tomu, co by chtěli v tomto sídlišti upravit, 

doplnit nebo zlepšit. Tyto podněty byly postupně zapracovávány do projektové dokumentace.         

S návrhem řešení byla RM seznámena na jednání dne 6.4.2009. V roce 2010 byla dokončena 

dokumentace pro územní rozhodnutí a proběhlo stavební řízení. Stavební povolení bylo vydáno 

v lednu 2011, a nabylo právní moci v únoru 2011. 

Sídliště U nádraží je rozvrženo do 5 etap a odhadované náklady jsou cca 68,5 mil. Kč včetně DPH, 

tzn. cca 12-15 mil. Kč včetně DPH na každou etapu. V případě obdržení dotace každý rok  

a příspěvku na tuto akci z rozpočtu města, může být sídliště regenerováno v letech 2011 – 2015. 

V roce 2011 byla podána žádost na regeneraci 1. etapy sídliště. Žádost byla úspěšná a město 

obdrželo dotaci 4 mil. Kč. Celkové náklady za stavební práce činily 7,9 mil. Kč. Vysoutěžená částka 

tak byla nakonec o více než 4 mil. Kč nižší, než se původně předpokládalo. 

V roce 2012 byla podána žádost o dotaci na 2. etapu. Žádost bohužel neobdržela potřebný počet 

bodů, a proto byla zařazena pouze do zásobníku projektů. Město se však rozhodlo vypsat veřejnou 

zakázku, a vzhledem k příznivě vysoutěžené ceně, větší část 2. etapy realizovalo. Zbylá část byla 

zapracována do projektu 3. etapy. 

V současné době připravuje OSM žádost o dotaci na 3. etapu, která se předkládá MMR                  

do 15.2.2013. Na obnovu je možné získat dotaci do výše 70 % nákladů celé akce (max. 4 mil. Kč), 

zbývající část představuje finanční spoluúčast žadatele (min. 30%). Celkové náklady na 3. etapu 

jsou cca 13,3 mil. Kč včetně DPH. Z toho je částka max. 4 mil Kč jako dotace z MMR a cca 9,3 

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 významným 

úsporám finančních prostředků oproti původním rozpočtům.    

Město Turnov má s tímto programem dobré zkušenosti. V letech 2007 – 2010 zregenerovalo  

ve 3 etapách, za přispění dotačních peněz z MMR, celé sídliště J. Patočky. 

V případě poskytnutí dotace  musí být realizace včetně kolaudace a financování (z dotace) hotové      

do 31.12.2013. 

S největší pravděpodobností se jedná o poslední možnost podat žádost o dotaci. V dalších letech by 

tento dotační titul neměl být vypsán. 

 

V návrhu rozpočtu pro rok 2013 nejsou vyčleněny prostředky na realizaci tohoto projektu.    

V případě obdržení dotace bude nutné uvolnit finanční prostředky z řádku spoluúčast 

dofinancování projektů v roce 2013. 

Další základní podmínkou možnosti podání žádosti o dotaci je schválení realizace akce 

zastupitelstvem města a zařazení akce do rozpočtu města. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje v případě obdržení dotace realizaci akce "RPS – Turnov, sídliště U nádraží, 3. etapa“ 

v roce 2013.  

ZM schvaluje dofinancování akce v případě získání dotace ve výši minimálně 30% z rozpočtových 

nákladů této akce v roce 2013. 


