
Bod do programu zastupitelstva Města Turnov dne 29.5.2014  

10. Ostatní - Věc: Rekapitulace a kontrola usnesení přijatých v souvislosti s projektem Domu 

přírody v Dolánkách  

Předkládá : Kontrolní výbor ZM   

Zúčastní se projednání . doc. PhDr. Alena Svobodová , CSc.,  Ing. Petr Soudský – členové KV  

Odůvodnění :  Na základě  usnesení  ZM č. 120/2014 z 27. 3. 2014 bylo kontrolnímu výboru uloženo 

prověřit platnost právních kroků včetně usnesení RM a ZM Turnov v souvislosti s Domem přírody 

v Dolánkách a s přihlédnutím k usnesení  Rady LK  č. 1706/13 (na základě dotazů a žádosti člena ZM 

Ivana Kunetky).  

KV posoudil všechna usnesení RM a ZM týkající se této problematiky a konstatuje, že ve  znění 

některých usnesení jsou nepřesnosti a nejasnosti, které mohly vést k nejednoznačnému  pochopení a 

mohly ovlivnit hlasování zastupitelů.  

Usnesením č. 602/2012 z 21.11. 2012 RM souhlasila s „s uzavřením smlouvy na postoupení 

projektu Dům přírody Český ráj na Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.“  

Dále  RM svým usnesením č. 238/2013 (13.5.2013) doporučila zastupitelstvu města  „schválit 

finanční spoluúčast  města na krytí  provozních výdajů  Domu přírody Českého ráje provozované 

Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje do maximální výše 200 tisíc Kč ročně po dobu 

udržitelnosti projektu“. Následně ZM přijalo  ve stejném znění usnesení č. 107/2013 (30.5.2014). 

V komentáři k uvedenému usnesení RM z 13.5.2013 je navíc chybně uvedeno označení neziskové 

organizace: „RM vyslechla vystoupení pana Hromádky, ředitele Střevlík,o.p.s….“ Středisko 

ekologické výchovy Libereckého kraje je příspěvkovou organizací LK, nikoli o.p.s. 

Svým usnesením č. 7/2014 (30.1.2014) ZM schválilo „prodej formou uzavření smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě s Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s.“  za účelem realizace projektu Dům přírody 

Český ráj v celkové výši 2.203.760,-Kč. 

KV současně prověřil dosavadní stav schválení deklarované spoluúčastí na krytí provozních výdajů ze 

strany LK.  Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 5.11.2013 přijala  usnesení  č.1706/13  a 

nesouhlasí se závazkem předpokládaného podílu LK na financování provozních nákladů! 

KV současně upozorňuje na skutečnost , že příjemcem dotace z fondů EU a současně potenciálním 

kupujícím domu , který je dosud ve vlastnictví Města Turnov , není ale budoucí provozovatel , 

nýbrž  společnost Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.  Středisko ekologické výchovy / Střevlík / 

p.o. bude následně pouze nájemcem této budovy a provozovatelem a současně tedy příjemcem . 

KV doporučuje posoudit znovu zajištěnost financování celého projektu  / po výpadku LK/  

Návrh na usnesení:  

ZM bere na vědomí  informaci KV, týkající se projektu Dům přírody Český ráj a ukládá starostovi 

města prověřit nové skutečnosti v souvislosti s projektem Domu v přírody  do červnového jednání 

zastupitelstva . 


