
Koncepce sportu města 
Turnov

Akční plán na období platnosti koncepce  



Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov
2021 – 2024

schválena dne 25. 2. 2021

Usnesení ZM č. 47/2021

ZM schvaluje

Koncepci tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021—2024.

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



Akční plán na rok 2021

• Výbor pro sport 

– zvážit úpravu statutu sportovního fondu – již bylo projednáváno jak 
na SV tak SK

– zvážit úpravu pravidel pro přidělování dotací sportovním spolkům a 
organizacím pro rok 2022 (termín září/říjen 2021) – opakovaně 
projednáváno, v diskuzi ústně

• Seznámení s investiční činností Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
(realizace, projekty) – tvorba koncepční studie

• Zpracování investičních plánů sportovních spolků



Plán setkání kulatých stolů

• Kulatý stůl č. 1:

• FINANCOVÁNÍ SPORTU V TURNOVĚ, středa 28. dubna 2021 od 15.30 hod, zasedací místnost Nové radnice ve Skálově ulici

• Cílem je prezentovat uceleně a v souvislostech systém financování sportu v Turnově, vysvětlení rozdělování dotací města, poukázat na jeho případné 
nedostatky a navrhnout postup k jejich odstranění. 

• Kulatý stůl č. 2:

• ZÁZEMÍ PRO SPORT, PŘIPRAVOVANÉ OPRAVY A STAVBY SPORTOVIŠŤ, středa 28. dubna 2021 od 16.30 hod., zasedací místnost Nové radnice ve Skálově 
ulici

• Cílem je následné získání informací o záměrech sportovních spolků ohledně jejich zázemí, prezentace Městské sportovní Turnov, s. r. o. o probíhajících 
realizacích a přípravách investic.

• Kulatý stůl č. 3:

• TRENÉŘI A JEJICH ČINNOST, PODMÍNKY PRO JEJICH ČINNOST, SPORTOVÁNÍ PO PANDEMII, středa 26. května 2021 od 16.00 hod., zasedací místnost 
Nové radnice ve Skálově ulici

• Cílem je diskuze trenérů o jejich činnosti, podmínkách pro činnost a rozběhu sportování po rozvolnění opatřeních spojených s pandemii.

• Kulatý stůl č. 4:

• SPORTOVNÍ AKCE V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI VÝROČÍ 750 LET MĚSTA – PLÁN NA ROK 2022, SPORTOVNÍ FOND, září 2021

• Cílem je diskuze na plánem sportovních akcí pro rok 2022 a jejich napojení na oslavy 750 let města

• NÁVRH: Kulatý stůl č. 5: 

• NÁVRHY A VÝSTUPY METODIKA SPORTU (Žlutá ponorka), termín?



ZÁZEMÍ PRO SPORT, PŘIPRAVOVANÉ OPRAVY A 
STAVBY SPORTOVIŠŤ
• Plánování investic NUTNÉ

Finanční zdroje 

Koordinace

• Plánování v několika stupních

Krátkodobé

Dlouhodobé plány a záměry

Vize/studie

Konkrétní projekty



Prosba o spolupráci

V rámci koncepčního přístupu žádáme o

zpracování investičních plánů, záměrů spolků

Chtěli bychom takto předejít kolizi v záměrech spolků mezi sebou, 
záměrech města, městských organizací a především Městské sportovní 
Turnov, s. r. o. 

Záměry posílejte na l.karaskova@mu.turnov.cz

Následně bude projednáno na výboru pro sport či kulatém stolu

mailto:l.karaskova@mu.turnov.cz


DĚKUJEME ZA POZORNOST


