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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 29. dubna 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, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, 

Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, 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: 

 

 

Mgr. Jaromír Frič, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová            

 

Mgr. Jaromír Frič, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Michal Loukota 

Přítomni 4 občané 
 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 

Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu 

starosty. 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 a archivování záznamu informováni. 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

Do programu jednání nebyl zařazen žádný jiný bod. 

 

Usnesení ZM č. 63/2021 

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. Směna pozemků p. č. 370/2 a p. č. 2064/2, k. ú. Turnov Ing. Tomáš Hocke       17:05 – 17:30                                                                          

3. Bezúplatný převod pozemku p. č.  2758/19 a spoluvlastnického 

podílu 1/2 na p. č. 2758/19, oba k. ú. Turnov 

       

4. Informace - investiční akce města v roce 2021        

Záležitosti odboru správního 

5. Pojmenování nové ulice v Turnově-Daliměřicích Ing. Tomáš Hocke       17:30 – 17:40                                                                          

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

6. Rozdělení dotací z památkového fondu Ing. Tomáš Hocke       17:40 – 18:10                                                                          

7. Rozdělení dotací z kulturního fondu Mgr. Petra Houšková                                                                                 

8. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

9. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) 

sportovním spolkům a organizacím – stupeň 3-8 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

10. Obecně závazná vyhláška – noční klid                                                                                 

Ostatní 

11. IROP 2021-2027 – Modernizace odborných učeben v ZŠ Mgr. Petra Houšková     18:10 – 18:25                                                                                

12. Zdravé město Turnov a MA 21 - Zpráva o činnosti za rok 2020, 

Metodika participativního rozpočtu města Turnov – Tvoříme 

Turnov v roce 2021 - 2022 

  

 

                                                                               

      

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

Přestávka                                                                                                                                                  18:30 – 18:40 

Ostatní 

14. Vodohospodářské sdružení Turnov výsledky jednání o nových 

stanovách – duben 2021 

Ing. Tomáš Hocke         18:40 – 19:40                                                                        

15. Vodohospodářské sdružení Turnov - aktuální informace a další 

postup 

Mgr. Michal Loukota                                                                                 

 

 

 

  

2. Směna pozemků p. č. 370/2 a p. č. 2064/2, k. ú. Turnov   
 

Rozprava:  

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení směnu pozemků p. č. 370/2, výměra 78 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, zbořeniště, ul. Krajířova, za p. č. 2064/2, výměra 447 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, ul. Pacltova, 

oba k. ú. Turnov. V roce 2020 byl starosta města, Ing. Tomáš Hocke, osloven novým vlastníkem objektu č. p. 488 - 

kino na Trávnici, panem xxxxxxxxxxxx, s žádostí o prodej části pozemku p. č. 370, který se nachází v ulici 

Krajířova. Pozemek sám přímo navazuje na objekt bývalého kina. Důvodem pro podání žádosti je nedostatečná 

(žádná) obslužná plocha kolem objektu a případná možnost zásobování a alternativní řešení vjezdu do objektu právě 

přes požadovanou část pozemku p. č. 370. Za pozemek nabízí pan xxxxxxxx svůj pozemek v Pacltově ulici, přímo 

pod místní komunikací, p. č. 2064/2, k. ú. Turnov. 

Cena pozemků: 

- pozemek p. č. 370, ve vlastnictví města byl oceněn znaleckým posudkem, který stanovil cenu v daném místě a čase 

obvyklou ve výši 92.000 Kč za celý pozemek, o výměře 86 m2. S ohledem na oddělení pozemku, s výměrou 78 m2, 

byla cena přepočítána a zaokrouhlena na 83.460 Kč (1070 Kč/m2). 

- pozemek p. č. 2064/2, výměra 447 m2, komunikace, je oceněn dle Tabulky orientačních cen prodeje/výkupu 

pozemků, podle funkčního využití stanoveného územní plánem - plochy komunikací, ve výši 44.700 Kč (100 

Kč/m2). 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke, p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Jde jen o 4 parkovací místa?; Ano, je to v centru města, odbor rozvoje to vnímá negativně.; 

Projekt je úžasný, je skvělé, že někdo do toho investuje svoje prostředky. Parkování vyřeší jen parkovací dům. 
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Usnesení ZM č. 64/2021 

ZM schvaluje  

směnu pozemků p. č. 370/2, o výměře 78 m2 a p. č. 2064/2, o výměře 447 m2, oba v k. ú. Turnov, s manžely 

xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Směna bude uskutečněna s doplatkem ze strany manželů 

xxxxxxxxxxxx ve výši 38.760 Kč, kteří zároveň uhradí náklady na ocenění pozemku a správní poplatek na vklad do 

katastru nemovitostí. 
 

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

 

  

3. Bezúplatný převod pozemku p. č.  2758/19 a spoluvlastnického podílu 1/2 na p. č. 2758/19, oba k. ú. Turnov  

  

Rozprava:  

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2758/19 a podílu 1/2 

na p. č. 2758/20, oba k. ú. Turnov. Pozemky p. č. 2758/19 a 2758/20, k. ú. Turnov, se nachází u autobusového 

nádraží a jsou osázeny zelení. Úřad pro zastupování státu majetek převádí na základě veřejného zájmu a s tím také 

spojenými povinnostmi pro město Turnov - 10 let nelze pozemky využívat ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům (toto bude OSM každý rok písemně dokládat UZSVM). 

Převáděný majetek vyčíslil UZSVM (a bude tak zařazen do majetku města): 

 p. č. 2758/19 s účetní hodnotou ve výši 1.479,60 Kč, 

 spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 z celku pozemku p. č. 2758/20 pak s účetní hodnotou ve výši 782,50 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 65/2021 

ZM schvaluje  

bezúplatné převzetí pozemku p. č. 2758/19 a podílu 1/2 na p. č. 2758/20, oba k. ú. Turnov, od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného práva č. 

UZSVM/HSM/552/2021-HSMM. 
 

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

 

  

4. Informace - investiční akce města v roce 2021   
 

Rozprava:  

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města informaci o investičních akcí, které se realizují nebo byly 

dokončeny v roce 2021 z rozpočtu města. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Bylo by dobré, kdybychom to tak dvakrát do roka aktualizovali. Je termín rekonstrukce školy 

v Mašově reálný?; 30. 6. je skutečně termín, kdy by měla být rekonstrukce dokončena. 

 

Usnesení ZM č. 66/2021 

ZM bere na vědomí  

informaci o investičních akcí města Turnova v roce 2021. 
 

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

 

  

5. Pojmenování nové ulice v Turnově-Daliměřicích   
 

Rozprava:  

Předmětem tohoto materiálu je pojmenování existující a dosud nepojmenované komunikace na území města. 

Komunikace, se nachází v části města Turnov-Daliměřice, v prostoru zahrádkářské kolonie. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 67/2021 

ZM schvaluje  

pojmenovat komunikaci na p. p. č. 952/1 a na části p. p. č. 711/175 v části města Turnov-Daliměřice názvem "U 

Letiště". 
 

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

  

 

6. Rozdělení dotací z památkového fondu   
 

Rozprava:  

Pro rok 2021 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov částka 240.000 Kč. K této částce bylo přidáno 120.000 Kč z památkového fondu, jako 

zůstatek z minulého období. Celkem byla tedy rozdělena částka 360.000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 7 žádostí. Správní rada památkového fondu na svém jednání dne 7. 4. 

2021 posoudila žádosti o poskytnutí dotace a po diskuzi navrhla rozdělení celkové alokované částky následovně: 
 

doručené žádosti: 

  

žadatel 

 

projekt 

 

předpoklád. 

náklady v 

Kč 

 

poznámky 

 

výše 

požadované 

dotace v Kč 

 

návrh dotace 

v Kč 

 1. xxxxxxxxx 

 

Výměna střešní 

krytiny na č. p. 174 

Krajířova ul. 

  564.734 v blízkosti 

židovské 

synagogy                               

   240.000    75.000 

 

2. xxxxxxxxxxx 

 

Stavební úpravy 

střechy, nová střešní 

krytina na č. p. 105 

Jiráskova ul. 

  698.816    naproti vodní 

elektrárně 

   200.000 

 

  70.000 

3. xxxxxxxxxx Výměna oken na  

č. p. 479 Krajířova ul. 

  450.000 objekt 

sousedí 

s židovskou 

synagogu 

    200.000   65.000 

 

4. xxxxxxxxx Kompletní fasáda na 

č. p. 124 Jiráskova ul. 

  451.233 pod kostelem 

sv. Mikuláše 

    150.000   50.000 

 

5. Beershop CZ, 

s. r. o. 

Modernizace objektu 

č. p. 215 v ul. 

Palackého – okna, 

střecha, garážová 

vrata 

4.472.000 pohledově se 

příliš 

neuplatňuje 

    240.000   50.000 

6. xxxxxxxxx 

 

Výměna oken na č. p. 

484 Palackého ul. 

  158.701 

 

v blízkosti 

židovské 

synagogy 

       79.000   30.000 

 

7. xxxxxxxxxxx Výměna oken a dveří 

na č. p. 486 Krajířova 

ul. 

    98.528 v blízkosti 

židovské 

synagogy 

        49.000  20.000 

  

Celkem 

    

6.894.012 

    

  1.158.000 

 

360.000 

Při navrhování komise přihlížela k takovým skutečnostem, jako je využití objektu, historická hodnota objektu, 

lokalita, rozsah plánovaných prací a jejich přínos pro vzhled města apod.  

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 68/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč pro xxxxxxxxx na výměnu střešní krytiny na č. p. 174 Krajířova ul., Turnov. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění 

smlouvy č. 4-21-101 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 69/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč pro xxxxxxxxxx na stavební úpravy střechy, novou střešní krytinu na č. p. 

105 Jiráskova ul., Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo 

města schvaluje znění smlouvy č. 4-21-102 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 70/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro xxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 479 Krajířova ul., Turnov. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění 

smlouvy č. 4-21-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 71/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro xxxxxxxxx na kompletní fasádu na č. p. 124 Jiráskova ul., Turnov. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění 

smlouvy č. 4-21-104 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 72/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Beershop CZ, s. r. o. na modernizaci objektu (okna, střecha, garážová 

vrata) č. p. 215 Palackého ul.. Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov zároveň 

Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-21-105 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 73/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro xxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 484 Palackého ul., Turnov.  Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 74/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro xxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 486 Krajířova ul., Turnov. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 75/2021 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s žadateli, kterým bude 

poskytnuta dotace v programu Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov. 
 

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

 

  

7. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Rozprava:  

Pro rok 2021 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 640 000 Kč, zůstatek z minulého období je 80 943 Kč. 

Celkem je tedy v kulturním fondu pro rok 2021 možné čerpat částku 720 943 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo 

doručeno celkem 31 žádostí o dotaci. Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 7. 4. 2021 posoudila došlé 

žádosti a navrhla podpořit 29 žádostí. Zbylé 2 žádosti o dotaci nebyly posuzovány při rozdělování, a to pro nesplnění 

podmínek dle Pravidel pro tuto dotační oblast a výzvy k předkládání žádostí o dotaci - 1 žádost o dotaci byla podána 

na kulturní akci, která se nekoná na území města Turnov a 1 žádost o dotaci byla doručena po termínu stanoveném 

ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. 
 

Přehled žádostí zařazených do přímé podpory s návrhem dotace správní rady: 

č. žadatel přímé dotace 
požadave

k 

návrh 

SRKF 

1 LS Na Židli zapsaný spolek XXXI. Turnovský drahokam 15 000 15 000 

2 LS Na Židli zapsaný spolek Prázdninové pohádkování 15 000 15 000 

3 Muzeum Českého ráje v Turnově, př. org. 
26. mezinárodní sympozium 

současného šperku 
30 000 30 000 

4 Turnovská bohéma, z. s. (Turnovanka)  
Taneční odpoledne při dechovce 

2021 
10 000 10 000 

5 
Spolek přátel hudebního festivalu 

Dvořákův Turnov a Sychrov 

65. ročník Hudebního festivalu 

Dvořákův Turnov a Sychrov 
55 000 55 000 

6 Wisemusic s. r. o. FUNKIN´ TURNOV 17 45 000 45 000 

7 Turnovská bohéma, z. s. činnost spolku 12 000 12 000 

   182 000 182 000 

Přehled žádostí na kulturní akce s návrhem dotace správní rady: 

č. žadatel akce 
požadave

k 

návrh 

SRKF 

% 

z požad. 

 

body 

8 
Spolek přátel Muzea Českého 

ráje v Turnově, z. s. 

Řezbářské sympozium na 

Dlaskově statku 
17 000 13 600 80 52 

9 
Spolek přátel Muzea Českého 

ráje v Turnově, z. s. 
Výtvarný salon XVI. 13 000 10 000 77 59 

10 
Spolek přátel Muzea Českého 

ráje v Turnově, z. s. 

Řemeslo má zlaté dno - 

řemeslný jarmark 
62 000 50 000 81 63 

11 
Muzeum Českého ráje Turnov, 

př. org. 

Edukativní programy a 

řemeslné dílny pro žáky, 

studenty a veřejnost 
20 000 18 000 90 74 

12 SUNDISK s. r. o. 
Hudební festival Dolánky 

2021 
106 000 50 000 47 60 

13 AnarchiaA Music z. s. 
TURN-OFF ROCK FEST 

OPEN AIR 2021 
50 000 42 500 85 61 

14 
Turnovská Bohéma, z. s. 

(PSAD) 
Podzimní koncert 6 000 2 400 40 30 

15 xxxxxxxxxxx 
Housle nejen jako sólový 

nástroj 
10 000 3 500 35 28 
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16 xxxxxxxxxxx 

Premiéra divadelního 

představení "Tak krátký čas 

na život" 
14 000 5 600 40 31 

17 
Společnost bloumající 

veřejnosti, z. s. 

Premiéra divadelního 

představení "Není to tak zlé" 
16 175 7 000 43 34 

18 Spolek IMUZA SELMA WANTED 30 000 26 000 87 63 

19 Post Bellum, z. ú. 
Pamětníci Turnovska 

vyprávějí 
66 100 44 000 67 47 

20 Spolek rodáků a přátel Turnova 
Letní koncerty vážné hudby 

H.S. 
10 000 0 0 

 

   420 275 272 600   

Přehled žádostí na činnost kulturních spolků s návrhem dotace správní rady:  

č. žadatel činnost spolku 
požadave

k 

návrh 

SRKF 

% 

z požad. 

 

body 

21 Spolek rodáků a přátel Turnova z. s. činnost spolku 10 000 10 000 100 42 

22 Spolek IMUZA činnost spolku 21 000 20 000 95 39 

23 Paměť Českého ráje a Podještědí z. s. činnost spolku 7 000 5 000 71 32 

24 Turnovská bohéma, z. s. (PSAD) činnost spolku 4 000 2 000 50 26 

25 xxxxxxxxxxxxxx 
činnost kapely 

VANITY 
150 000 10 000 7 26 

26 Musica Fortuna, z. s. činnost spolku 20 000 0   

   192 000 47 000   

Přehled žádostí na publikace s návrhem dotace správní rady:  

č. žadatel publikace 
požadave

k 
návrh SRKF 

% 

z požad. 

max.mož

ný 

příspěvek 

27 
Spolek rodáků a přátel 

Turnova z. s. 
publikace Náš Turnov 14 000 10 000 71 15 000 

28 
Paměť Českého ráje a 

Podještědí z. s. 

publikace Od Ještěda k 

Troskám  
25 000 15 000 60 15 000 

29 xxxxxxxxxxxx 

publikace Autorské album 

písní pro dětské a 

studentské sbory  
25 000 15 000 60 5 000 

31 xxxxxxxxxxx 
CD Milan "Fricek" Frič - 

Prošel jsem divný kraje 
15 000 15 000 100 15 000 

31 
Turnovská bohéma z. s. 

Lédl Jazz Q 

CD JazzChristmas in 

Turnov 
4 000 4 000 100 5 000 

   83 000 59 000   

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 76/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt XXXI. 

Turnovský drahokam. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 77/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt Prázdninové 

pohádkování. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 78/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt 26. mezinárodní sympozium současného šperku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 79/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., 

IČ 26611856 na projekt Taneční odpoledne při dechovce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 80/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč pro Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČ 

70104271 na projekt 65. ročník Hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, zároveň schvaluje znění smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-21-105, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 81/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč pro společnost Wisemusic s. r. o., IČ 29035970 na projekt 

FUNKIN´TURNOV 17. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 82/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnost spolku 

v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 83/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 13 600 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 

projekt Řezbářské sympozium na Dlaskově statku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 84/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 

projekt Výtvarný salon XVI. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 85/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 

projekt Řemeslo má zlaté dno – řemeslný jarmark. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 86/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Edukativní programy a řemeslné dílny pro žáky, studenty a veřejnost. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 87/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro společnost SUNDISK s. r. o., IČ 25499441 na projekt Hudební festival 

Dolánky 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 88/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 42 500 Kč pro spolek AnarchiaA Music z. s., na projekt TURN-OFF ROCK FEST 

OPEN AIR 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 89/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2 400 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku spolek 

Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Podzimní koncert. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 90/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3 500 pro xxxxxxxx na projekt Housle nejen jako sólový nástroj. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 91/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 600 pro xxxxxxxxxx na projekt Premiéra divadelního představení – Tak krátký čas na 

život. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 

kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 92/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč pro spolek Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 70150443 na projekt 

Premiéra divadelního představení – Není to tak zlé. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 93/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 26 000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt SELMA WANTED. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 94/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 44 000 pro ústav POST BELLUM, z. ú., IČ 26548526 na projekt Pamětníci Turnovska 

vyprávějí. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu 

z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 95/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 na podporu činnosti 

spolku v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 96/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na podporu činnosti spolku v roce 2021. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 

kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 97/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí z. s., IČ 70155054 na podporu 

činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 98/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku 

Turnovská Bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 99/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro uskupení VANITY, prostřednictvím xxxxxxxxxx na podporu činnosti v 

roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 100/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 na vydání 

publikace Náš Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 101/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s. IČ 70155054 na vydání 

publikace Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov 

a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 102/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro xxxxxxxxxx na vydání publikace Autorské album písní pro dětské a 

studentské sbory. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 103/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro xxxxxxxx na vydání CD Milan „Fricek“ Frič – Prošel jsem divný kraje. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 

kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 104/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč pro uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku spolek Turnovská bohéma, 

z. s., IČ 26611856 na vydání CD JazzChristmas in Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 105/2021 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 

bude dotace v programu Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov poskytnuta. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 106/2021 

ZM rozhodlo  

neposkytnout dotaci pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 na projekt Letní koncerty vážné hudby 

H.S. z důvodu konání akce mimo území města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 107/2021 

ZM rozhodlo  

neposkytnout dotaci pro spolek Musica Fortuna, z. s., IČ 26611759 na podporu činnosti v roce 2021 z důvodu 

doručení žádosti po termínu stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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8. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ   
 

Rozprava:  

Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu 1.355.000 Kč. Tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, 

ve kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ. 

Tento podíl se liší, jestliže objekt vlastní Město (Kraj), fyzická a právnická osoba nebo církev.  U plátců DPH se 

podíl, dle nařízení MKČR, vypočítává z ceny bez DPH a u neplátců DPH z ceny s DPH. U restaurování hradí 100% 

z nákladů na restaurování MKČR. Z níže uvedeného textu vyplývá, že Ministerstvu kultury ČR vrátí město Turnov 

22.000 Kč.      

Součástí podkladů nutných pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko zastupitelstva města k rozdělení. 

Příspěvek lze poskytnout pouze na objekty, které se nachází v MPR nebo MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek ČR. 
 

Odbor školství, kultury a sportu, jako administrátor této dotace navrhuje následující rozdělení: 

Žadatel Název projektu (aktivity) Celkové 

náklady  

(v Kč) 

Podíl 

vlastníka  

(v Kč)  

Podíl 

MKČR 

(v Kč) 

Podíl 

města 

Turnova  

(v Kč)  

Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a 

460 01 Liberec 

 

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, 

Skálova ulice, Turnov – Etapa I. 
2.111.978,98 

bez DPH 

 

Uznatelné 

náklady 

 

1.056.978,98 

bez DPH 

 

(50 % 

uznatelných 

nákladů) 

1.055.000 

bez DPH 

 

(50 % 

uznatelných 

nákladů) 

 0 

  

Římskokatolická 

farnost – 

děkanství 

Turnov, 

Děkanská 87 

511 01 Turnov 

Statické zajištění trhlin, následná 

obnova omítky a oprava střechy 

kostela sv. Mikuláše, p. p. č. 485 

Děkanská ul., Turnov 

557.762  

vč. DPH 

Uznatelné 

náklady 

223.762  

vč. DPH 

 

(40 % 

uznatelných 

nákladů)  

278.000  

vč. DPH 

 

(50 % 

uznatelných 

nákladů) 

56.000  

vč. DPH 

 

(10 % 

uznatelných 

nákladů) 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 108/2021 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2021 pro projekty:  

1/ Dům č. p. 72, Skálova ul., k. ú. Turnov (vlastník Liberecký kraj, U Jezu 642/2, 460 01 Liberec).  

Bude prováděna rekonstrukce objektu – Etapa I. (sanace objektu, vybourání svislých i vodorovných nepůvodních 

konstrukcí a jejich doplnění). Celkový objem prací v roce 2021 činí 2.298.683,99 Kč (uznatelné náklady jsou 

2.111.978,98 Kč). Jednotlivé podíly jsou tyto: 1.056.978,98 Kč z prostředků vlastníka, 1.055.000 Kč z Programu 

regenerace MPR a MPZ.  

2/ Kostel sv. Mikuláše, p. p. č. 485 k. ú. Turnov (vlastník Římskokatolická farnost – děkanství Turnov, Děkanská 87, 

511 01 Turnov).   

Bude prováděno statické zajištění trhlin v obvodovém zdivu, následná obnova omítky a oprava střechy. Celkový 

objem prací v roce 2021 činí 557.762Kč . Jednotlivé podíly jsou tyto: 223.762 Kč z prostředků vlastníka, 278.000 

Kč z Programu regenerace MPR a MPZ, 56.000 Kč z rozpočtu města Turnov. 
 

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

 

  

9. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím – stupeň 3-8   
 

Rozprava:  

Z rozpočtu města je každoročně vyčleňována částka pro programovou dotaci na podporu činnosti sportovních spolků 

a organizací. Pro rok 2021 byly sníženy všechny předpokládané finanční prostředky z rozpočtu města do dotačních 

programů města o 20 %. Pro oblast dotací na sportovní činnost to znamená ponížení částky z původních 7.750 tis. 

Kč na 6.200 tis. Kč.  

Rozdělení částky pro rok 2021 bylo výjimečně odsouhlaseno podle stupňů podpory Koncepce programu záchrany 

(KPZ) sportovním spolkům a organizacím, nikoli dle běžných Pravidel pro tuto oblast. Mezi sportovní spolky, které 

podaly žádost o dotaci (17 spolků ze 17 možných), bylo rozděleno 2.447 tis. Kč.  
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Dne 11. 2. 2021 byl vyhlášen program KPZ ve stupni podpory 3-8, odsouhlasený Výborem pro sport. 

O dotaci v těchto stupních podpory požádalo 14 spolků ze 17 možných (3 spolky žádost nepodaly).  Stupeň 3-8 je 

celkem krácen o cca 29 % (tj. bude rozdělena zbývající částka vyčleněná v rozpočtu města pro rok 2021). Dle 

přehledu by mělo být rozděleno v KPZ stupeň 3-8 celkem 3.676 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že 3 spolky ve 

stupni podpory 3-8 žádost o dotaci nepodaly, zůstane tak z částky 3.676 tis. Kč nerozděleno celkem 11.720 Kč. 

 

Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím v roce 2021 v Kč 
 

název spolku 
KPZ 1 a 2 

ZM 2/2021 

KPZ 3-8 

ZM 4/2021 

KPZ 1-8 

celkem 

TJ Turnov 748 003 1 068 722 1 816 724 

TSC Turnov 343 964 492 986 836 950 

FK Turnov 378 102 583 928 962 030 

TJ Sokol Turnov 272 290 412 366 684 657 

AC Turnov 267 524 432 514 700 038 

HC Turnov 1931 206 700 297 300 504 000 

ŠK Zikuda Turnov 68 000 70 800 138 800 

Tenisový klub Turnov 32 500 67 820 100 320 

Klub lyžařů Turnov 30 000 71 200 101 200 

Junák - český skaut Štika 23 000 67 960 90 960 

Orel jednota Turnov 6 000 39 120 45 120 

KČT Sokol Turnov 23 000 24 040 47 040 

Ski club Turnov 18 000 11 760 29 760 

SSK Malý Rohozec 2 500 žádost nepodána 2 500 

ABT Česana Malý Rohozec 10 500 žádost nepodána 10 500 

Sportinline 13 000 24 200 37 200 

Klub vojáků v záloze Turnov 4 000 žádost nepodána 4 000 

celkem 2 447 083 3 664 716 6 111 799 

 

Diskuse: p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: V této době bychom se měli pokusit sportovce podpořit, Jablonec n/N. si půjčil dokonce peníze, 

aby mohl sportovce podpořit 

 

p. Svobodová a p. Mikula nahlásili střet zájmu 

 

Usnesení ZM č. 109/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1, 068.722 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z toho je 

určeno 777.742 Kč na provozní náklady a 290.980 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a 

organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-

201, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 110/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 492.986 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544, z toho 

je určeno 383.936 Kč na provozní náklady a 109.050 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a 

organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-

202, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 111/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 583.928 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 107.861 Kč na 

provozní náklady, 65.400 Kč na sportovní činnost spolku a 410.667 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 

spolky a organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov č. 2-21-203, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 112/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 412.366 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho je určeno 

335.166 Kč na provozní náklady a 77.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – 

stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-204, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 113/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 432.514 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 60.494 Kč na 

provozní náklady, 176.020 Kč na sportovní činnost spolku a 196.000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 

spolky a organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov č. 2-21-205, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 114/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 297.300 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 18.000 Kč 

na provozní náklady, 69.300 Kč na sportovní činnost spolku a 210.000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 

spolky a organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov č. 2-21-206, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 115/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 70.800 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 25.800 

Kč na provozní náklady a 45.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-

8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-207, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 116/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 67.820 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je určeno 44.000 

Kč na provozní náklady a 23.820 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-

8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-208, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 117/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 71.200 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 44.000 

Kč na provozní náklady a 27.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-

8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-209, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 118/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 67.960 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480, z 

toho je určeno 44.000 Kč na provozní náklady a 23.960 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a 

organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-

210, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 119/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 39.120 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 35.000 Kč na 

provozní náklady a 4.120 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-8. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 120/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 24.040 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho je určeno 

12.000 Kč na provozní náklady a 12.040 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – 

stupeň 3-8. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 121/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 11.760 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 9.000 Kč na 

provozní náklady a 2.760 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-8. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 122/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 24.200 Kč pro spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700, z toho je určeno 6.000 Kč na 

provozní náklady a 18.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-8. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 123/2021 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 

bude dotace v programu Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-8 poskytnuta. 
 

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

 

 

 

 

  



16  Zápis Zastupitelstva města Turnov 29. 4. 2021 

10. Obecně závazná vyhláška – noční klid   
 

Rozprava:  

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku nočního klidu 

takto: "Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou 

vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je 

doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována." Z uvedeného 

vyplývá, že všechny akce, které by hlukem narušily noční klid po 22. hodině, musí být zohledněny v obecně závazné 

vyhlášce města. V letošním roce je třeba aktualizovat seznam akcí, které mají mít případně schválenou výjimku a 

žádají si dobu nočního klidu kratší nebo žádnou. V minulém roce jsme čelili velké vlně stížností. Proto kompromisní 

návrh z RM s omezením do 00:30. 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Špinka, p. Hocke, do diskuse se přihlásili manželé Martinowicovi, p. Jiránek, p. 

Honzáková 

V diskusi zaznělo: Jak je to v termínech, kdy jsou potvrzené výjimky, platí to pouze na místo konání akce?; Je to jen 

teritoriální vymezení, jiná akce se v jiné části Turnova konat nesmí.; Mohla by být výjimka i na čarodějnice?; Je to 

akce směřovaná k dětem, do 22 hod. by měla skončit.; Zvuk z akcí na Lukách se velmi intenzivně šíří do Bezručovy 

ul., nevidíme důvod, proč by se akce měly protahovat po 22 hod..; Je mi jasné, že musíme podporovat lidi, kteří se 

chtějí bavit.; Navrhuji protiusnesení na pálení čarodějnic, a to do půlnoci.; Vyhláška nabyde účinnosti až 15. den po 

schválení.   

 

Hlasování o vystoupení p. Martinowice, který není občanem Turnova: 
 

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

 

p. Špinka navrhl usnesení: 
 

Usnesení ZM č. 124/2021 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění s doplněním akce pálení čarodějnic v noci z 30. 4. 

na 1. 5., kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00:00 do 06:00 hod. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/2/6] 

 

  

11. IROP 2021-2027 – Modernizace odborných učeben v ZŠ   
 

Rozprava:  

Předkládáme k projednání materiál k další etapě materiálního rozvoje a modernizace turnovských základních škol – 

ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova. V rámci investičních priorit je na 4. místě stanovena priorita Rekonstrukce 

stávající budovy ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova. Předložený záměr tuto prioritu rozšiřuje a doplňuje o další možnosti 

modernizace našich školských budov. MMR zveřejnilo návrhy na strategii a dotační priority IROP na programové 

období 2021 – 2027. 
 

Za město bychom chtěli opět podat společný projekt na modernizaci odborných učeben v ZŠ. 

Jako vhodné k modernizaci se jeví 15 učeben, včetně vybudování venkovní učebny u ZŠ 28. října. Rovněž na ZŠ 

Skálova by v rámci realizace mohla proběhnout celková rekonstrukce a modernizace prostor pod jídelnou, které nyní 

nejsou v dobrém stavu a jejich rekonstrukce je žádoucí (potřeba nových oken, podlah, toalet atd.). 
 

Předložené záměry škol na modernizované učebny a rámcový odhad objemu projektů dle jednotlivých ZŠ (velmi 

hrubé odhady na základě aktuálních zkušeností a předběžně komunikovaných projektových záměrů) – bude 

upřesněno zhotovením technické dokumentace k daným učebnám, reálný předpoklad nižších cen 

 

ZŠ 28. října Turnov 

- 1x učebna přírodních věd – 5mil (rekonstrukce včetně stavebních úprav, rozvodů, zázemí sklad, kabinet - 

modernizace učebny hudební výchovy na odbornou přírodovědnou učebnu - zaměření na proveditelné pokusy z F, 

Ch, Př) 

- 1x polytechnika (dílny) – 2 mil. (pouze vnitřní vybavení učebny, nikoli stavba, klasické učebny dílen z bytu 

školníka - práce se dřevem, kovem) 

- 1x polytechnika (řemesla) – 2 mil. (pouze vnitřní vybavení učebny, nikoli stavba, třída se zaměřením na robotiku + 

dílna tradičních řemesel - broušení kamenů, práce se sklem a kovem) 

- 2x jazyková učebna – 6mil 

- stavba venkovní učebna – 6,3 mil. bez DPH!!! dle studie 

Celkem: 15 + 6,3 bez DPH mil. Kč 
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ZŠ Skálova Turnov 

budova Skálova 

- učebna polytechniky a robotiky - 4mil (rekonstrukce a vybavení prostor pod jídelnou) 

- malá jazyková učebna v suterénu – 2mil (stavební úpravy, vybavení) 

budova Alešova 1059 

- učebna robotiky + malý koutek polytechniky- 2,2mil (multifunkční učebna – pro jazyky, půlení předmětů, ranní 

družinu, variabilní nábytek, skříně na uložení technických sad 

- učebna Výpočetní techniky - 2mil (multifunkční učebna – pro jazyky, půlení předmětů, ranní družinu, odpolední 

klub, variabilní nábytek, mobilní technika, která se schová do skříní, připojení přes WiFi ) 

Celkem: 10,2 mil. Kč 
 

ZŠ Žižkova Turnov 

- 2 učebny výpočetní techniky -3,5 mil. (nákup techniky, SW, rozvody, stavební úpravy) 

- učebna přírodních věd 1 – se zaměřením na fyziku - 2,8 mil. (vybavení, stavební úpravy) 

- učebna Robotiky - 2,5 mil. (nákup techniky, rozvody, stavební úpravy) 

- učebna přírodních věd 2 s laboratoří – se zaměřením na přírodopis - 3 mil. (vybavení, stavební úpravy) 

Celkem: 11,8 mil. Kč 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Houšková, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Záměr podporuji. Dá se venkovní učebna dát do dotační výzvy? Kde učebna bude umístěna?; 

Součástí projektu by mělo být i vybudování těchto prostor. Učebna by měla být v prostorách za Vesnou.; V současné 

době vybíráme projektanta. 

 

Usnesení ZM č. 125/2021 

ZM schvaluje  

Záměr na modernizaci odborných učeben základních škol – ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova  - 2. etapa a 

zpracování žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021 – 2027. 
 

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

 

  

12. Zdravé město Turnov a MA 21 - Zpráva o činnosti za rok 2020, Metodika participativního rozpočtu města 

Turnov – Tvoříme Turnov v roce 2021 - 2022   
 

Rozprava:  

v bodě 1/:  

předkládáme Zprávu o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2020. Zpráva obsahuje souhrnné informace 

za uplynulý rok, přehled o uskutečněných aktivitách na území města Turnova. Kompletní informace o Národní síti 

Zdravých měst ČR naleznete na stránkách www.zdravamesta.cz. 

v bodě 2/ : 

předkládám ke schválení Metodiku participativního rozpočtu na rok 2021. V roce 2021 budeme vyhlašovat 5. ročník 

participativního rozpočtu, kdy se občané mohou aktivně zapojit do rozhodování o rozvoji své obce. Přehled 

informací o procesu participativního rozpočtu lze najít na https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-

ma21/participativni-rozpocet/. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Jsem rád, že je nový web. Také jsem rád, že participativní rozpočet pokračuje a má takovou 

oblibu. 

 

Usnesení ZM č. 126/2021 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2020. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 127/2021 

ZM schvaluje  

Metodiku participativního rozpočtu města Turnov na rok 2021 – 2022 a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho zařadit částku 600 000,- na participativní rozpočet do návrhu rozpočtu na rok 2022. 
 

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

  

 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/participativni-rozpocet/
https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/participativni-rozpocet/


18  Zápis Zastupitelstva města Turnov 29. 4. 2021 

13. Příspěvky občanů   
 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

 

Hlasování o zrušení přestávky: 
 

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

 

 

14. Vodohospodářské sdružení Turnov výsledky jednání o nových stanovách – duben 2021   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám informace o projednávání nových stanov VHS a navazuji tak na své průběžné zprávy pro RM a 

výbor ZM pro vodohospodářský majetek o jednání a předkládání materiálů z prosince 2020, ledna 2021, února 2021 

a března 2021. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 128/2021 

ZM bere na vědomí  

zprávu o výsledku jednání o nových stanovách Vodohospodářského sdružení Turnov z dubna 2021. ZM pověřuje 

starostu a členy v radě sdružení VHS Turnov za město Turnov dalším jednáním o návrhu těchto stanov a ukládá 

předložit nové stanovy sdružení nejpozději na zářijovém jednání ZM v roce 2021. 
 

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

 

  

15. Vodohospodářské sdružení Turnov - aktuální informace a další postup   
 

Rozprava:  

Materiál radních za PROTO navazuje na materiál předložený Tomášem Hockem (NB) a Josefem Uchytilem 

(PROTO) v předchozím bodu a popisuje vývoj jednání o nových stanovách VHS Turnov spíše z pozice politických 

představ a naplněných či nenaplněných vizí směřujících k novým stanovám VHS. 
 

Navazujeme na loňské listopadové jednání ZM, ze kterého vyplynulo pověření zástupců města Turnov v RS VHS 

Turnov jednat o úpravě stanov VHS Turnov.  
 

Vytyčili jsme si (z původních jedenácti) pět nejdůležitějších oblastí, které je potřeba dojednat:  

1) počet zástupců – dojednáno (navýšení ze 3 na 6)  

2) privatizovaný majetek a jeho bezúplatný převod při případném vystoupení – jsme na dobré cestě – dle poslední 

dohody bude v upravených stanovách odstavec věnovaný bezúplatnosti převodu majetku, který byl do VHS Turnov 

převeden z FNM privatizačním projektem  

3) možnost vkladu majetku – neprošlo, nevnímáme jako zásadní  

4) způsob vypořádání majetku – je stále v jednání  

5) vyšší hlasovací kvórum u klíčových otázek – většinou RS VHS odmítnuto, při pokusu o znovuotevření 

projednávání jsme opět nenašli dostatečnou podporu a dle čtvrtečního vyjádření předsedy sdružení i ředitele svazku 

na pracovním poradě zastupitelů, je to nepřijatelné, avšak právě tento bod, spolu s vypořádání majetku, je zásadní  
 

Navýšení počtu zástupců bez tohoto vyššího kvóra nepovažujeme za úspěch. Fakticky nijak pozici Turnova ve 

svazku nenarovnává a ani nezlepšuje. Proto chceme dále pokračovat v mapování, co by vystoupení města Turnov ze 

svazku znamenalo. Chceme zadat finanční, právní i vodohospodářskou analýzu. Jednání o stanovách mohou nadále 

pokračovat! Tedy chceme i nadále jednat, ale dáváme jasně najevo, že se nespokojíme s pouhým navýšením počtu 

zástupců a že chceme mít podpořeno posudky, co by případné vystoupení pro Turnov znamenalo.  

 

Diskuse: p. Špinka, p. Kříž, p. Uchytil, p. Hocke, p. Polášek, p. Loukota, p. Svobodová, p. Knížek, p. Weissová, p. 

Bělohradský, p. Hrubý, p. Jiránek 

V diskusi zaznělo: Oficiálně nám bude chybět názor VHS, zástupce jste nepozvali.; Jak jste přišli na částku 1,5 mil. 

Kč?; V květnu vám řekneme přesnou částku.; Zhotovitele tedy už máte vybrané?; S kým jednáte v Semilech?; Se 

starostkou a místostarostou.; Odkud chcete ty peníze z rozpočtu vzít?; Na příštím zastupitelstvu povedeme diskusi.; 

Peníze by se měly použít smysluplněji než na analýzy.; Od záměru vystoupení jsme úplně upustili.; Vycházejte 

z usnesení, které jsou navrženy.; Budeme hlasovat usnesení navrhovatele p. Loukoty?; Nevidím důvod, proč by se 

usnesení nemělo přijmout.; O co budou méně platit Turnováci, o to více budou platit ostatní menší obce. Uniká mi 

princip solidarity.; Buďme solidární, ale nebuďme otloukánky.; Jednání je složitější, než se na první pohled zdálo. 

Podcenili jsme podmínky při přijímání nových členů. Malým obcím tento stav vyhovuje. My se snažíme je 
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přesvědčit, že to není zdravý stav. Dohoda není vždy možná.; Nevím, proč bychom měli schvalovat teď navrhovaná 

usnesení. Odložme to na příští měsíc. 

 

Usnesení ZM č. 129/2021 

ZM schvaluje  

záměr zadání analýz (právní-ekonomická-vodohospodářská) ke zjištění možnosti vlastní správy vodohospodářské 

infrastruktury a zajištění zpracování veškerých nutných posudků a dokumentů k zajištění této správy. Analýzy budou 

podkladem pro vyjednání sporných bodů v rámci RS VHS Turnov. ZM pověřuje předsedu výboru ZM pro 

vodohospodářský majetek Jiřího Mikulu předložit na jednání ZM konkrétní požadovaný obsah těchto analýz, včetně 

předpokládaného časového, finančního harmonogramu a samotného způsobu zadání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/7/2] 

  

Usnesení ZM č. 130/2021 

ZM pověřuje  

zástupce města v RS VHS Turnov, aby si vyžádali součinnost VHS Turnov a provozovatele SčVK v poskytnutí 

nezbytných údajů pro vypracování analýz, především podrobných údajů z provozní evidence. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/7] 

  

Usnesení ZM č. 131/2021 

ZM pověřuje  

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho a zástupce v radě sdružení VHS Turnov za město Turnov dalším 

jednáním o návrhu stanov VHS Turnov, především jednáním o vypořádání majetku při vystoupení ze svazku a 

ukládá předložit výsledky jednání nejpozději na zářijovém jednání ZM v roce 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/10] 

  

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 5. května 2021 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

 


