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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 17. prosince 2020  
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle  

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Přítomni: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. 

Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 
Knížek, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 
PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, 
Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

Eva Kordová, Ing. Zbyněk Miklík 
 
Eva Kordová, Ing. Zbyněk Miklík 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Bc. Ondřej Fotr, Ing. Tomáš Špinka 
 

Přítomni 3 občané 
 
Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním 
diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a 
přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-
mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu informováni. 

 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

 

Bod č. 7 byl předsunut před bod č. 4, body na sebe navazují. 

 
 

Usnesení ZM č. 302/2020 
ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:00 – 17:05     

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Darování movitých věcí Dětskému centru Turnov – dětské hřiště Ing. Tomáš Hocke             17:05 – 17:15                                                                    

3. 

 

 

Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o 

poskytnutí dotace na projekt Bytová zóna Hruštice-Károvsko, 

etapa VII. - VH sítě 

       

Záležitosti odboru finančního 

7. 

 

4. 

Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov – předřazený bod 

Návrh rozpočtu na rok 2021 

Mgr. Jana Svobodová        17:15 – 17:30 

 

Ing. Tomáš Hocke                                                                          

      

5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020                                                                                 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

6. Dětské centrum Turnov, p. o. - dodatek ke smlouvě Mgr. Petra Houšková         17:30 – 17:40                                                                  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

8. 

 

9. 

Odvolání člena a jmenování člena správní rady fondu pro 

cestovní ruch 

Městské organizace - smlouvy SGEI 

 

 

Mgr. Petra Houšková                                                                         

      

Ostatní 

10. Krajská nemocnice Liberec – pozvánka na valnou hromadu Ing. Tomáš Hocke              18:00 – 18:30                                                                     

11. Vyjádření Sportovního výboru ke zprávě Kontrolního výboru - 

dotace pro sportovní spolky 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

12. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

 
 
 

2. Darování movitých věcí Dětskému centru Turnov - dětské hřiště   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení bezúplatný převod movitého majetku - venkovní herní mobiliář 

dětského hřiště v ul. Kosmonautů, stojící na pozemku p. č. 2600/109, k. ú. Turnov, do vlastnictví Dětského centra 

Turnov, příspěvková organizace Turnov, IČ 00854921. Kompletní mobiliář dětských herních prvků má od jeho 

výstavby Dětské centrum ve výpůjčce. Zůstatková účetní hodnota k 30. 11. 2020 je 40.053 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 303/2020 
ZM schvaluje  
bezúplatný převod movitého majetku - mobiliáře (souprava herních prvků - 2x pružinové houpadlo, 1x 
houpací sestava malá) umístěného na pozemku p. č. 2600/109, k. ú. Turnov, v zůstatkové účetní hodnotě 
40.053 Kč, do vlastnictví Dětského centra Turnov, příspěvkové organizace Turnov, IČ 00854921. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  

3. Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na 

projekt Bytová zóna Hruštice - Károvsko, etapa VII. - VH sítě   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-012. Na 

základě této smlouvy byla svazku Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov) poskytnuta 

individuální investiční dotace ve výši 3 176 900 Kč na realizaci akce s názvem Bytová zóna Hruštice – Károvsko, 

etapa VII. – VH sítě. Během realizace stavby vznikly vícepráce a méněpráce, které byly v rámci kontrolních dnů 

konzultovány se zástupci MěÚ v Turnově. Po zahrnutí více a méně prací do celkového rozpočtu stavby byl nově 
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vypočítán podíl nákladů pro město Turnov ve výši 3 536 043 Kč. Podíl byl stanoven stejným poměrem jako při 

položkovém rozpočtu stavby dle cenové nabídky, který byl součástí žádosti o dotaci (nové VH sítě 80 %, přeložky 

100 %, přípojky 100 %, příprava území pro komunikace 100 %). K doplatku tedy zbývá 359 143 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 304/2020 
ZM schvaluje  
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-012 a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 

7. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov    
 

Rozprava:  

 

Z rozpočtu města Turnov jsou každoročně vyhlašovány programové dotace. V roce 2021 je však předpokládán 

propad příjmů městského rozpočtu a není zatím zcela jasné, jak budou moci být naplňovány jindy běžné výdaje. 

Rada města na svém jednání dne 2. 12. 2020 diskutovala v návaznosti na možný propad příjmů i vyhlašování 

programových dotací v roce 2020. Výstupem z diskuze bylo doporučení sloučit všechny dotace v obvyklé výši zatím 

do jednoho řádku jako rezervu rozpočtu a rozhodnout o jejich případném uvolnění do konkrétních dotačních titulů 

teprve tehdy, až bude zřejmá příjmová část rozpočtu. Tak by o možných dotačních titulech bylo rozhodnuto v rámci 

rozpočtového opatření nejdříve v lednu 2021 a první finanční prostředky by mohly být zasílány příjemcům dotací 

nejdříve v dubnu 2021.  

Protože z městského rozpočtu jsou také rozdělovány programové dotace na činnost sportovních spolků dle Pravidel 

pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov (dále jen Pravidla), které se 

týkají z velké části provozních nákladů spolků vznikajících nadále bez ohledu na činnost a na opatření v důsledku 

vývoje epidemie COVID-19, byl na jednání Rady města předložen materiál s návrhem podpory sportovních spolků. 

O dotacích sportovním spolkům na činnost rozhoduje Zastupitelstvo města každoročně v únoru, první finanční 

prostředky jsou vypláceny počátkem března. V Pravidlech je i ustanovení, že pokud nebude rozhodnuto na 

únorovém jednání Zastupitelstva o dotacích, pak mohou spolky žádat o zálohu až do výše 50 % dotace přidělené 

v předchozím kalendářním roce.  
 

Návrh KPZ – vychází z jednotlivých účelových dílčích dotací současných platných pravidel, viz tabulka v příloze 

 

Příjemce:                                 Z jaké části programové dotace vychází:              Částka: 

1. Velké spolky  

+ spolky platící nájem 

½ nákladů na energie 

½ nákladů na správce sportoviště 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST 

1,537 tis. Kč 

2. Všechny spolky ½ částky na ekonomiku provozu spolku 

½ částky na trenéry mládeže 

965 tis. Kč 

3. Spolky vlastnící klíčová sportoviště 

+ spolky platící nájem 

½ částky na klíčové sportoviště 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST 

743 tis. Kč 

4. Všechny spolky ½ částky na ekonomiku provozu spolku (DOPLATEK) 

½ částky na trenéry mládeže (DOPLATEK) 

965 tis. Kč 

5. Velké spolky  

+ spolky platící nájem 

½ nákladů na energie (DOPLATEK) 

½ nákladů na správce sportoviště (DOPLATEK) 

⅓ nákladů na nájmy za sportoviště MST (DOPLATEK) 

1,537 tis. Kč 

6. Spolky vlastnící klíčová sportoviště 

+ všechny spolky 

½ částky na klíčové sportoviště (DOPLATEK) 

½ částky na registrovanou a neregistrovanou mládež 

629 tis. Kč 

7. Všechny spolky 

+ velké spolky 

½ částky na registr. a neregistr. mládež (DOPLATEK) 

½ částky na údržbu sportoviště (vychází z počtu m2) 

928 tis. Kč 

8. Velké spolky ½ částky na údržbu sportoviště (DOPLATEK) 459 tis. Kč 
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Diskuse: p. Špinka, p. Houšková 

V diskusi zaznělo: Jsem rád, že se to dotáhlo do tohoto stádia. Toto řešení je správné.; P. Svobodová a p. Marková 

vyvinuly velké úsilí, aby mohl být materiál předložen a sportovní spolky mohly dostat v lednu peníze.  

 
 

Usnesení ZM č. 308/2020 
ZM souhlasí  
s realizací předložené Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky pro rok 2021, nejprve budou 
realizovány stupně 1 a 2 dle předložené výzvy. Následně uvolňované finanční prostředky dle možností 
městského rozpočtu budou rozdělovány dle předložených stupňů podpory, přičemž výzva bude 
připravena a schválena sportovním výborem. Zároveň nebude ZM v roce 2021 rozdělovat dotace pro 
sportovní spolky dle Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města Turnov, tato programová dotace nebude v roce 2021 vyhlášena. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 309/2020 
ZM schvaluje  
podmínky a vyhlášení stupně 1 a 2 Koncepce programu záchrany, který není součástí běžné programové 
dotace, avšak vychází ze zásad programové dotace pro sportovní spolky dle Dotačního statutu města, s 
předpokládaným objemem alokovaných prostředků ve výši 2,502 tis. Kč, včetně povinných příloh k 
předkládání žádostí o dotace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
 

4. Návrh rozpočtu na rok 2021   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2021. Příjmy předpokládáme ve výši 

420356 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 315027 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 89366 tis. Kč a 

financování ve výši 15963 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven jako přebytkový, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování. V roce 2021 se celkové zadlužení města sníží o částku 23000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to 

na částku 108000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  
 

V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) -  

   ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021  

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 274 660 tis. Kč Běžné 315 027 tis. Kč 

Nedaňové 62 929 tis. Kč Kapitálové  89 366 tis. Kč 

Kapitálové 2 000 tis. Kč   

Transfery 80 767 tis. Kč   

CELKEM 

PŘÍJMY 

420 356 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 404 393 tis. Kč 

Financování – stav 

na účtech z 

minulého roku a 

kontokorentní úvěr  

22 037 tis. Kč Financování – splátky 

půjček (krátkodobých 

a dlouhodobých) 

38 000 tis. Kč 

CELKEM 442 393 tis. Kč CELKEM 442 393 tis. Kč 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Polášek 

V diskusi zaznělo: Na řádku 398 jsou peníze určené na opravy komunikací?; Ano, ale milión je málo.; Řádek 

Televize a média bych ponížil o 650 tis., o tuto částku bych navýšil řádek na opravu komunikací.; Určitý tiskový 

servis je od nás vyžadován, musíme oslovit všechny věkové kategorie. 
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p. Kříž navrhl usnesení: 
 

ZM navrhuje 
snížení výdajového řádku č. 281 (Televize, ostatní média) o částku 650 tis. Kč a o tuto částku navýšit 
řádek č. 498 (Komunikace).  
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/18/2] – nebylo přijato 
 
 

Usnesení ZM č. 305/2020 
ZM schvaluje  
rozpočet města na rok 2021 jako přebytkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2021. 
Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 420 356 542,00 Kč, z toho: 
daňové příjmy 274 660 000,00 Kč 
nedaňové příjmy 62 929 000,00 Kč 
kapitálové příjmy 2 000 000,00 Kč 
transfery 80 767 542,00 Kč 
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 404 393 000,00 Kč, z toho: 
běžné výdaje 315 027 000,00 Kč 
kapitálové výdaje 89 366 000,00 Kč 
Financování ve výši 15 963 542,00 Kč, z toho: 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 7 036 474 Kč a přijetí krátkodobého 
úvěru (kontokorent) + 15 000 000 Kč 
splátky dlouhodobých půjček – 23 000 016,00 Kč a splátky krátkodobých půjček (kontokorent) – 15 000 
000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
  

5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020. 
 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 2.739 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 3.039 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 282 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 2.757 tis. Kč.  

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 4 se snižuje o 2145 tis. Kč na částku ve výši 3,6 mil. Kč.  

Financování se navyšuje o 300 tis. Kč na částku ve výši 49.113 tis. Kč. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Některé sportovní subjekty vrátily dotaci. Kde se to promítne?; V rozpočtové změně č. 5. 

 
 

Usnesení ZM č. 306/2020 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2020 upravuje v příjmové části na částku ve výši 493.237.220 Kč, 
navýšením o částku 2.739.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 542.349.870 Kč, navýšením o částku 
3.039.000 Kč, a financování na částku ve výši 49.112.650 Kč, navýšením o částku 300.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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6. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme vám ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 

02/2020 schválené Zastupitelstvem města Turnova dne 30. 1. 2020. 

Dětské centrum Turnov požádalo o navýšení příspěvku na provoz ve výši 200.000 Kč. Navýšení příspěvku je z 

důvodu coronavirové pandemie. Dětské centrum Turnov nemělo možnost poskytovat rehabilitační péči dětem se 

zdravotním postižením a tím nebylo možné dodržet plánované příjmy od zdravotních pojišťoven. Původní částka 

provozního příspěvku 3.010.000 Kč nepokryje náklady organizace v roce 2020. Zároveň již Dětské centrum Turnov 

není schopno ušetřit na nákladech. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 307/2020 
ZM schvaluje  
dodatek č. 2 ke smlouvě mezi městem Turnov a Dětským centrem Turnov, příspěvková organizace na rok 
2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  

8. Odvolání člena a jmenování člena správní rady fondu pro cestovní ruch   
 

Rozprava:  

 

Pan Ing. Petr Soudský rezignoval na funkci člena správní rady fondu pro cestovní ruch Rady města Turnov. Statut 

fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu, čl. 4.1. stanovuje složení správní rady fondu pro cestovní ruch. 

Správní radu tvoří 5 členů – zástupce správce fondu (vedoucí odboru školství, kultury a sportu), tři členové komise 

Rady města Turnov pro cestovní ruch a zahraniční vztahy a jeden člen Zastupitelstva města Turnov. Pan Soudský 

byl členem správní rady z pozice člena komise. Správní radu fondu jmenuje Zastupitelstvo města Turnov, a to po 

projednání se členy komise rady města Turnov pro cestovní ruch a zahraniční vztahy. Předmětná komise na svém 

jednání dne 7. 11. 2020 navrhla jmenovat Ing. Elišku Gruberovou členem správní rady fondu pro cestovní ruch. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 310/2020 
ZM bere na vědomí  
rezignaci Ing. Petra Soudského ze správní rady fondu pro cestovní ruch Rady města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 311/2020 
ZM jmenuje  
Ing. Elišku Gruberovou členem správní rady fondu pro cestovní ruch Rady města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/0] 
  
 

9. Městské organizace - smlouvy SGEI   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání materiál, který se týká příspěvku poskytovaného městským organizacím, který spadá 

do režimu pověření službami obecného hospodářského zájmu, tzv. SGEI.          
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Za oblast kultury se jedná o: 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o., které vykovává pro zřizovatele – Město Turnov – činnost, která je označena jako 

SGEI a vzhledem k výši finančních prostředků, které jsou této organizaci poskytovány z rozpočtu, je nutné 

financování na základě Pověření (schváleno v roce 2013, platnost deset let) a finanční prostředky budou 

poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu. 

 

Za oblast sportu se jedná o: 

Městskou sportovní Turnov, s. r. o., která vykonává pro zřizovatele – Město Turnov – činnost, která je označena 

jako SGEI a vzhledem k výši finančních prostředků, které jsou této organizaci poskytovány z rozpočtu, je nutné 

financování na základě Pověření (schváleno v roce 2019, platnost deset let) a finanční prostředky budou 

poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu. 

 

Za oblast památek a cestovního ruchu se jedná o: 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, která vykonává pro zřizovatele – Město Turnov – 

činnost, která je označena jako SGEI, ale vzhledem k výši finančních prostředků, bude řešena formou podpory de 

minimis do částky 500.000 EUR za 3 účetní roky. Finanční prostředky budou poskytnuti na základě Smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 312/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
společnost Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 313/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 314/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Turnovské 
památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  

10. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  

 

Řádná Valná hromada Krajské nemocnice Liberec, a. s., se bude konat dne 8. 1. 2021 v 9.00 hod. v budově Krajské 

nemocnice Liberec, Husova 357/10, Liberec I - Staré Město. 

 

Diskuse: 0 

 
 
 
 



8  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 17. 12. 2020 

Usnesení ZM č. 315/2020 
ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 8. 1. 2021 a ukládá 
starostovi Ing. Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 

 
  

11. Vyjádření Sportovního výboru ke zprávě Kontrolního výboru - dotace pro 

sportovní spolky   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám výsledek projednání usnesení ZM ze dne 24. 9. 2020 na Výboru pro sport ZM.  

Výbor pro sport projednal na svém zasedání dne 20. 11. 2020 návrhy kontrolního výboru ZM body č. 1-3 doporučení 

ze závěrečné zprávy kontrolního výboru ve věci správnosti rozdělení dotačního příspěvku T. J. Sokol Turnov pro rok 

2020. 

Doporučení ve zprávě zněla takto: 

1) Vypracovat matematický model pro rozdělení dotací sportovním spolkům, aby výše rozdělení dotací na 

ekonomiku a provoz byla zpětně kontrolovatelná. 

2) Zhodnotit, matematicky vyjádřit, zda sportovní organizace, které sportují na sportovištích MST, s.r.o., nejsou 

zvýhodňovány oproti spolkům sportující na sportovištích ve svém vlastnictví. Zda je rozdělení financování 100% 

pro spolky, které sportují na sportovištích MST, s.r.o. a naproti tomu jen 60% na energie pro spolky, které vlastní 

sportoviště. 

3) Uložit výboru pro sport, aby tyto otázky zodpověděl a vypracoval analýzu a matematicky ověřitelné rozdělování 

dotací. 
 

Výbor pro sport bude na svých příštích zasedání projednávat úpravu platných pravidel kompletně, hlavně se bude 

řešit rozdělení skupiny č. 3, toto vlastně koresponduje s doporučením kontrolního výboru č. 2. Řešení ovšem není 

jednoduché a dotace se nedá jednoduše matematicky vyjádřit, pokud budeme hledat spravedlivé řešení pro všechny 

spolky. 

 

Diskuse: p. Kříž 

V diskusi zaznělo: To co nám sportovní výbor řekl, je nic neříkající zpráva. 

 
 

Usnesení ZM č. 316/2020 
ZM bere na vědomí  
informaci výboru pro sport o projednání návrhů kontrolního výboru uloženým usnesením ZM č. 
261/2020 a souhlasí s konstatováním výboru pro sport, že výše dotace na ekonomiku provozu je dle 
platných pravidel plně v kompetenci sportovního výboru a považuje výši dotace na ekonomiku provozu 
sportovním spolkům pro rozdělení dotací pro rok 2021 za vyhovující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

12. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo se nepřihlásil s příspěvkem. 
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V Turnově dne 23. prosince 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Bc. Ondřej Fotr 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

 


