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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. ledna 2021  
 

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, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, 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: 

MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka 
 

MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka 
 

 
Mgr. Eva Honzáková 
 

Radka Vydrová 
 

Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. Jiří Kovačičin 
 

Přítomno 0 občanů 
 

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 záznamu informováni. 

 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

 

Do programu nebyl zařazen žádný jiný bod. Pouze p. Bělohradský navrhl změnu v pořadí, bod č. 9 zařadit za bod č. 

10. 

 
 

Usnesení ZM č. 1/2021 
ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání se změnou pořadí. 
 

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                                                                           

Ostatní 

2. Program prevence kriminality na místní úrovni na roky 2021 a 

2022 

Mgr. Jana Svobodová      17:05 – 17:50                                                                            

3. Projekt: Turnov - HW a SW pro preventivní účely - 2021                                                                                  

4. Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO "Mikroregion Jizera" v 

roce 2020 

Mgr. Petra Houšková                                                                                      

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Prodej části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, výměra cca 25 

m2, do vl. spol. ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Tomáš Hocke           17:50 – 18:10                                                                    

6. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3575/12 a 3575/13, k. ú. 

Turnov - Úřad pro zastupování státu 

       

7. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – BZ 

Hruštice – Károvsko, VIII. etapa 

       

8. Řešení veřejného prostoru za Vesnou - schválení studie        

Záležitosti odboru finančního 

10. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020 Ing. Tomáš Hocke           18:10 – 18:25                                                                    

9. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021                                                                                  

Ostatní 

11. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke           18:25 – 18:30                                                                         

Přestávka                   18:30 – 18:40 

Záležitosti odboru sociálních věcí                                                                                                                                                     
12. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI Mgr. Petra Houšková       18:40 – 19:00                                                                    

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

13. Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově Mgr. Petra Houšková       19:00 – 19:10                                                                        

14. Investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského 

hřbitova v Turnově 

Ing. Tomáš Hocke            19:10 – 19:30                                                                   

15. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. – obnova 

sportovišť 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

16. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost 

společnosti v roce 2021 

                                                                                      

 
 
 

2. Program prevence kriminality na místní úrovni na roky 2021 a 2022   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám materiál týkající se prevence kriminality v Turnově. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 2/2021 
ZM bere na vědomí  
program prevence kriminality na místní úrovni na roky 2021 a 2022. 
 

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

3. Projekt: Turnov - HW a SW pro preventivní účely - 2021   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám ke schválení žádost na projekt „Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a preventivní 

účely – 2021“, který připravila Městská policie Turnov. Hlavním cílem projektu je umožnit efektivnější spolupráci 
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bezpečnostních složek (MP a OOPČR) ve sdíleném prostředí mapového rozhraní s důrazem na prevenci kriminality 

ve všech oblastech. Dále informováním veřejnosti prostřednictvím veřejně přístupné mapy kriminality o proaktivním 

přístupu bezpečnostních složek chceme dosáhnout uklidnění situace v rizikových místech a zvýšení pocitu bezpečí 

občanů města.  

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 3/2021 
ZM bere na vědomí  
informace o projektu „Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a preventivní účely – 2021“, který 
připravila Městská policie Turnov a schvaluje podání žádosti o dotaci na výše uvedený projekt na 
Ministerstvo vnitra České republiky, zároveň souhlasí s předpokládaným podílem města, max. 16 % z 
celkové částky, tj. 34.355 Kč. 
 

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

4. Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO "Mikroregion Jizera" v roce 2020   
 

Rozprava:  

 

Jako zástupce členské obce dobrovolného svazku předkládám kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu 

Jizera na jednání našeho zastupitelstva. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 4/2021 
 
ZM bere na vědomí  
předloženou kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2020. 
 

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

5. Prodej části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, výměra cca 25 m2, do vl. spol. ČEZ 

Distribuce, a. s.   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení prodej části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, o předpokládané 

výměře cca 25 m2. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. s ohledem na špatný technický stav stávající trafostanice stojící 

na pozemku p. č. 2544/24, k. ú. Turnov, v ul. Alešova (u střední školy) se rozhodla o její demolici a výstavbě nové 

kompaktní betonové trafostanice, umístěné poblíž demontované trafostanice. Místo pro novou trafostanici bylo 

zvoleno s ohledem na možné rozšíření parkovacích ploch před trafostanicí s potencionálním umístěním nabíječky na 

elektromobily. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 5/2021 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné uzavření Kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, o velikosti cca 25 m2, do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s., za kupní cenu 
1500 Kč/m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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6. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3575/12 a 3575/13, k. ú. Turnov - Úřad pro 

zastupování státu   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme k projednání návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 

majetku č. j. UZSVM/HSM/1835/2020-HSMM. Na základě této smlouvy získá město Turnov pozemky parc. č. 

3575/12 a 3575/13, v k. ú. Turnov. Pozemky p. č. 3575/12 a 3575/13, v k. ú. Turnov se nachází v ulici Sobotecká ve 

vjezdu k Technickým službám města Turnov, s. r. o. a společnosti VYVA Plast, s. r. o. Účetní hodnota převáděných 

pozemků je dle smlouvy v celkové výši 9.593 Kč.   

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 6/2021 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 3575/12 a 3575/13, oba 
ostatní plocha a ostatní komunikace, v k. ú. Turnov, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
 

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

7. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – BZ Hruštice – Károvsko, 

VIII. etapa   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov ve výši 1 289 700 

Kč, která má být určena na realizaci projektu s názvem "Turnov – bytová zóna Hruštice – Károvsko, VIII. etapa". 

Předmětem díla je prodloužení jednotné kanalizace, vodovodu a přípravu VH přípojek pro 8 rodinných domů dle 

projektové dokumentace s názvem Komunikace a inženýrské sítě na p. č. 1004/1 v k. ú. Turnov ve stupni DSP 

z 1/2020 zpracované firmou PROFES PROJEKT spol. s r. o. Akce navazuje na v minulých letech realizované etapy 

bytových zón v Turnově na Hruštici – Károvsko. Dodavatelem stavby je firma 1. jizerská stavební společnost, s. r. o. 

Realizace stavby začala v prosinci 2020 a bude probíhat až do června 2021.  Celková cena projektu je 1 538 486 Kč 

bez DPH. VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 1 289 700 Kč. 

Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno po ukončení 

akce, nejdéle však do 31. 8. 2021.  

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 7/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 1 289 700 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské 
sdružení Turnov, IČ 49295934 na projekt Turnov – bytová zóna Hruštice – Károvsko, VIII. etapa. Zároveň 
schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-004, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití individuální dotace se 
bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

8. Řešení veřejného prostoru za Vesnou - schválení studie   
 

Rozprava:  

 

Odbor správy majetku předkládá ZM k projednání a schválení studii, kterou upravil ing. arch. Hlavatý dle 

připomínek komise pro rozvoj a správu majetku ze dne 10. 6. 2020 a doporučení RM ze dne 10. 6. 2020.  
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Navrhovaný nový pavilon základní školy umisťujeme do středu řešeného území tak, že tento prostor rozděluje na 

dvě samostatná uzavřená prostranství - prostor zahrady ZŠ 28. října a prostor určený pro veřejnost. V navrhovaném 

objektu o rozměrech 27,9 x 7,5 m je umístěna venkovní učebna pro 30 dětí, prostory pro malou expozici kamenů s 

dílnou pro broušení kamenů a pájení kovů, venkovní altán - přístřešek pro družinu a nezbytné sociální zázemí. 

Podélná osa objektu je vedena severojižním směrem a objekt tak vymezuje dva uzavřené prostory na řešeném území. 

Umístění objektu v této poloze zároveň umožňuje dobře vyrovnat terénní svažitost pozemku. 

Přístup do nového objektu je navržen po vydlážděné cestě, která navazuje na stávající cestu vedoucí podél obvodu 

objektu školy. Na základě dendrologického průzkumu navrhujeme na ploše zahrady ZŠ zachovat dva stávající 

stromy a doplnit prostor výsadbou dvou nových stromů. Pod těmito stromy je navrženo hřiště s mlatovým povrchem 

a herními prvky pro děti. 

Prostor určený pro veřejnost je přístupný z Havlíčkova náměstí. Osa přístupové cesty je pohledově zakončena 

vstupem do venkovního krytého prostoru družiny. Plocha pro veřejnost může být tak díky tomuto propojení 

využívána i dětmi ze školní družiny. Prostranství bude dále vybaveno lavičkami a odpadkovými koši. 

Co se týče zahrady ZŠ, jsou herní prvky tematicky zaměřené na Geopark Český ráj a minerály. Eventuelně je možno 

použít po renovaci stávající herní prvky nacházející se na zahradě ZŠ v současné době. 

Proluku při ulici 5. května navrhujeme zastavět. S přístupem na zahradu ZŠ či do veřejného prostranství není z 

tohoto místa uvažováno. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Frič, p. Houšková, p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Chci vyjádřit podporu, byli jsme od začátku proti vzniku parkoviště.; Chci poděkovat Městu za 

vytvoření studie.; Doufám, že projekt bude podpořen z fondů Evropské unie.; K tomuto jsme se mohli dopracovat 

dříve. 

 
 

Usnesení ZM č. 8/2021 
ZM schvaluje  
předloženou studii řešení veřejného prostoru a zahrady ZŠ 28. října. 
 

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

10. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 97/2008 delegovala pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po 

posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 5 

radou města dne 31. 12. 2020 usnesení č. 793/2020.  
 

Příjmy se navyšují o částku ve výši 10.760.047 Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 3.760.047 Kč. 

Financování se snižuje o 7 mil. Kč, navyšuje se splátka kontokorentního úvěru na výši 15 mil. Kč. 
 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 daňové příjmy 

ř. 4, ř. 5, ř. 6, ř. 7, ř. 9 a ř. 28 Daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH a daň z nemovitosti – navýšení o 

8775 tis. Kč dle skutečně přijatých záloh z MF 

 nedaňové příjmy 

ř. 50 Splátka zápůjčky od VHS poskytnutou na opravu ul. Boženy Němcové – ve výši 5000 tis. Kč, uhrazeno dříve – 

splatnost je do 28. 2. 2021, splátka je zahrnuta v rozpočtu na rok 2021 

ř. 74 Odvod z investičního fondu zřizovateli od PO Waldorfská MŠ Turnov – snížení o transfer dle odpisového 

plánu 

 transfery 

ř. 194 Dotace z MPSV na výstavbu domova se zvláštním režimem – navýšení o 165tis. Kč dle skutečně přijaté 

platby 

ř. 196 Dotace IROP - MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let – zrušení řádku ve výši 

3150 tis. Kč a přesun do roku 2021 

ř. 201 Dotace z MMR na projekt Územní studie krajiny – snížení o 1 tis. Kč dle skutečně přijaté platby 

ř. 203 Dotace na podzemní kontejnery – snížení o 14 tis. Kč dle skutečně přijaté platby 

ř. 204 KÚLK - dotace na akci "Přivedení užitkové vody do městského parku v Turnově" - snížení řádku o 5 tis. Kč 

dle závěrečného vyúčtování akce 
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VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 běžné (neinvestiční) výdaje 

ř. 410 a ř. 411 Poskytnutí neinvestičního příspěvku Základní umělecké škole Turnov, PO - příspěvek na kulturní 

akce a na Akademii – snížení o 58 tis. Kč dle závěrečného vyúčtování dotace 

ř. 416 Rezerva na akce – navýšení rezervy o 3793 tis. Kč na částku ve výši 7365 tis. Kč 

 kapitálové (investiční) výdaje 

ř. 534 Inv. dotace VHS na bytovou zónu Károvsko – navýšení investiční dotace o 36 tis. Kč dle schváleného 

dodatku č. 1 ke Smlouvě s VHS na více práce, dodatek schválen usnesením ZM dne 17. 12. 2020 

FINANCOVÁNÍ 

 financování 

ř. 601 Splátka kontokorentního úvěru – navýšení o 7 mil Kč na výši 15 mil. Kč, kontokorentní úvěr se v roce 2020 

nečerpal 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 9/2021 
ZM bere na vědomí  
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení.  Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2020 upravuje v příjmové části na částku ve výši 503.997.267 Kč, 
navýšením o částku 10.760.047 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 546.109.917 Kč, navýšením o 
částku ve výši 3.760.047 Kč a financování na částku ve výši 42.112.650 Kč, snížením o částku ve výši 
7.000.000 Kč. 
 

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

9. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021. 

 

Celkové příjmy se snižuje o částku ve výši 29.400 tis. Kč. 

Celkové výdaje se snižují o 9.573 tis. Kč. 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 se snižuje o 651 tis. Kč.  

Financování se navyšuje o 19.827 tis. Kč. 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 
 

Na základě schválení zákona o zrušení super hrubé mzdy na konci roku 2020 navrhuji rozpočtovou změnu č. 1, 

rozpočtu 2021.  

Na straně příjmové snižujeme predikované daňové příjmy města o cca 28,0 mil. Kč, což je pokles o cca 16,5% vůči 

daňovým příjmům roku 2019. 

Zahrnujeme zůstatek na účtech města, který byl ve výši 25,6 mil. Kč (včetně splátky půjčky VHS 5mil.Kč, 

příspěvku na sítě v bytové zóně Hruštice p. Černá 1,3 mil. Kč. 

Na straně výdajové byla přijata tato opatření: 

- Snížení provozních příspěvků příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem o 5% (mimo ZSST a DC) 

- Snížení dotačního fondu města pro rok 2021 o celkových 20% a jeho rozepsání do řádků 

- Snížení úvazků na městském úřadu - o 0,5 mil. Kč 

- Snížení objemu velkých smluv – zeleň (Výkrut), správa města (TST) 

- Zrušení dalších investic bez dotací – oprava kašny, oprava hřbitovní zdi Hruštice 

- Snížení odvodu do bytového fondu z 80 na 50% 

- Zrušení akcí na úpravu zeleně 

- Zařazení investičních akcí, které nebyly dokončeny do konce roku 2020 – výtah ZŠ 28. října, výtahy DD Pohoda. 

- Zařazení pozastávek z investičních akcí, které proběhly v roce 2020, doplnění realizace akce rozšíření ul. L. 

Jasínka. 

- A další opatření, která jsou patrná z tabulky 

- Po schválení rozpočtového opatření budou postupně vypsány dotační výzvy pro všechny oblasti společenského 

života města. 
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Diskuse: p. Miklík, p. Špinka, p. Loukota, p. Hocke, p. Svobodová, p. Polášek, p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Liberecký kraj to má podobně.; V některých položkách by se dalo šetřit.; Rozporuji navýšení ZŠ 

Skálova, doplňková činnost nijak nesouvisí s provozním rozpočtem školy. V řádku společenských akcí je vysoká 

částka, některé akce se nebudou v tomto roce konat. Řádek dobrovolných hasičů se krátí o 100 tis., to není dobré.; 

Krácení peněz do sportu a dotačních programů není dobře, investice do Městské sportovní Turnov jsou 

podfinancované a dotační tituly města (sport, kultura) by se měly krátit maximálně o 10%. P. Knížek a p. Špinka 

navrhli protiusnesení. 

 

Návrh usnesení p. Knížka: 

  

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 390.956.542 Kč, 
snížením o částku 29.400.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 394.820.000 Kč, snížením o částku 
9.573.000 Kč, a financování na částku ve výši 3.863.458 Kč, navýšením o částku 19.827.000 Kč, 
s podmínkou krácení dotačních titulů do sportu a kultury o 10 %. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/11/5] – nebylo přijato 
 
 

Návrh usnesení p. Špinky:  
 

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 390.956.542 Kč, 
snížením o částku 29.400.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 394.820.000 Kč, snížením o částku 
9.573.000 Kč, a financování na částku ve výši 3.863.458 Kč, navýšením o částku 19.827.000 Kč, s úpravou 
přesunu částky 100 tis. Kč z ř. 412 (Projekty) na ř. 161 (SDH Turnov). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/8/8] – nebylo přijato 
 
 

Usnesení ZM č. 10/2021 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 390.956.542 Kč, 
snížením o částku 29.400.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 394.820.000 Kč, snížením o částku 
9.573.000 Kč, a financování na částku ve výši 3.863.458 Kč, navýšením o částku 19.827.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  
  

11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

 

12. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání materiál, který se týká příspěvkových organizací v sociální oblasti. Jedná se o 

poskytování příspěvku těmto organizacím, který spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského 

zájmu, tzv. SGEI. 
 

1) Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 

Tato organizace 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 Radou Libereckého kraje č. 1220/20/RK ze dne 28. 7. 2020 u všech druhů registrovaných sociálních 
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služeb této organizace). Město Turnov se k Pověření Libereckého kraje připojuje. Finanční prostředky jsou 

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

hospodářském zájmu. Jedná se o provozní příspěvek v úhrnné hodnotě 21,4 mil. Kč. 

 

2) Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Tato organizace, která vykonává pro zřizovatele - město Turnov - činnost, která je označována 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 poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova. 

Jedná se o provozní příspěvek v úhrnné hodnotě 3,3 mil. Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 11/2021 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 12/2021 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

13. Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám aktualizaci koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově, která navazuje na Strategii rozvoje 

vzdělávání z roku 2015 - jedná se o strategii rozvoje základního vzdělávání v rámci území ORP Turnov. 

Předkládaná koncepce reaguje na výrazné změny demografických ukazatelů, v kapacitě škol, v legislativě, ve 

způsobu financování regionálního školství a v neposlední řadě i v dokumentech na úrovni kraje. Tento strategický 

dokument byl vytvořen v rámci projektu MAP Turnovsko II., který je financován z prostředků Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Předložená koncepce vychází z 

dokumentů na národní a krajské úrovni, z dokumentů zpracovaných v rámci projektu MAP Turnovsko platných pro 

ORP Turnov. Dokument bude vystaven na webu města. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 13/2021 
ZM schvaluje  
aktualizované znění koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  
 

14. Investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově  
 

Rozprava:  

 

Na městském hřbitově v části obce Hruštice se nachází u kostela sv. Matěje vojenský hřbitov z prusko-rakouské 

války, jehož součástí je soubor pomníků vojenského hřbitova v Turnově. V roce 2020 bylo dohodnuto restaurování 

tohoto souboru pro jeho nevyhovující stav v nákladu cca 150 tis. Kč. Z dotačního programu Ministerstva obrany na 
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zabezpečení péče o válečné hroby by bylo možné získat dotaci ve výši až 80% uznatelných nákladů, proto bychom 

rádi zkusili požádat o zařazení do tohoto dotačního programu. Akce by pak měla být realizována v roce 2022.  

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 14/2021 
ZM schvaluje  
podání žádosti do dotačního programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby (čj. MO 
282187/2020-7460), program 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, a zároveň schvaluje 
investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově k realizaci akce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

15. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. – obnova sportovišť   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádosti o individuální investiční dotaci společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o., která žádá 

o investiční dotaci ve výši 1,5 mil. Kč. Dotace je určena na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a 

údržbu spravovaných sportovišť. Částka 1,5 mil. Kč byla na tento účel zahrnuta do rozpočtu města na rok 2021. 

Mělo by dojít k opravám tartanové dráhy a reproduktorů na atletickém stadionu, doplnění elektro o ozvučení 

fotbalového areálu, obnovu MaR a pískové filtrace na bazénu, výměnu dveří v Sokolovně Mašov, nákupu strojů a 

zařízení na údržbu všech zařízení. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 15/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 1 500 000 Kč pro společnost Městská sportovní 
Turnov, s. r. o., IČ 25941640 na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu sportovišť, 
zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-003, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit 
platným Dotačním statutem města. 
 

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

16. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost společnosti v roce 2021   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace má 

být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2021. V rozpočtu města pro rok 2021 byla pro tento účel 

alokována částka 64 tis. Kč (restrikce rozpočtu ve spojení s menšími daňovými příjmy). 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Svobodová, p. Maierová 

V diskusi zaznělo: V podkladech postrádám informaci, že je organizace dotovaná z jiných zdrojů a jak.; Geopark se 

rozšířil, jednáme o příspěvku. Některé dotace neumožňují použít personální náklady.; Bylo by dobré zde mít 

pracovní verzi rozpočtu a přehled za minulý rok.; Město Turnov podporuje cestovní ruch a je to nepoměr, měli 

bychom znát výstupy práce p. Nedvědické.  
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 
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P. Bělohradský navrhl protiusnesení: 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 
na podporu činnosti v roce 2021, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití 
dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/6/8] – nebylo přijato 

 
 

Usnesení ZM č. 16/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace ve výši 64.000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 
na podporu činnosti v roce 2021, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití 
dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/4/3] 
  
 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. února 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Pavel Mlejnek 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Jiří Kovačičin 

ověřovatel zápisu 

 


