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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 18. prosince 2014 
 

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

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Přítomni: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. 

Tomáš Hocke, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, 

Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kos, Ivan Kunetka, Mgr. Michal 

Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. 

Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, MUDr. Jiří 

Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

  

Nepřítomni: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Jiří Rezler, Mgr. Otakar Špetlík      

  

Omluveni: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Otakar Špetlík 

Ověřovatelé:   Arnošt Černý, Mgr. Michal Loukota 

Navrhovatelé: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová  

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté:     Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

Přítomno 7 občanů 

 

 

 

 

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 nebyl 

uložen ani archivován. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu informováni.  
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K bodu č. 1 

Úvod 

p. Hocke přednesl návrh na doplnění programu: 

- schválení smlouvy s SFŽP ČR na stavbu „Kompostárna bioodpadu – Město Turnov“  

- jmenování správní rady Sportovního fondu  

 

p. Hudec přednesl návrh na doplnění programu: 

- projekt Greenway Jizera – aktuální informace 

 

Usnesení ZM č. 459/2014 
ZM schvaluje program jednání včetně doplňujících bodů. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

Záležitosti finančního odboru 

K bodu č. 2 

Rozpočtové provizorium na rok 2015 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015:  

1. Dle rozpočtového provizoria se postupuje až do schválení rozpočtu na rok 2015. Výdaje a příjmy 

uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2015.  

2. V podmínkách rozpočtového provizoria se zejména realizují nezbytné provozní výdaje 

související s chodem města, převody provozních prostředků organizacím a společnostem, které 

zřídilo nebo založilo město, osobní výdaje zaměstnanců, mandatorní výdaje a investiční akce 

zahájené v předcházejících letech.  

3. V období rozpočtového provizoria nebudou hrazeny investiční akce zahájené v roce 2015.  

 

Diskuse: 0 

p. Hocke – příští rok bychom chtěli předejít rozpočtovému provizoriu a schválit rozpočet již před 

koncem roku 

 

Usnesení ZM č. 460/2014 
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 3 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2014 

Jedná se o standartní drobné úpravy rozpočtu vyvolané běžným chodem města, postupným 

uvolňování a zpřesňování transferů. Mimořádná je z tohoto pohledu - ř. 362 Vrácení odvodu za 

odnětí ZPF dle rozhodnutí o vrácení přeplatku daňovému subjektu ve výši 5116 tis. Kč (příjem byl 

v roce 2013). 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Maierová 

V diskusi zaznělo: firma Kamax zaplatila za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu 55 mil. 

Kč, rozhodnutí o vynětí bylo napadeno (byla rozporována výše vyměřeného odvodu), soud vyhověl, 

jelikož byla nalezena procesní chyba, dá se očekávat, že celá záležitost se vrátí na začátek a na 

podzim roku 2015 se tato částka s největší pravděpodobností vrátí zpět do rozpočtu.  
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Usnesení ZM č. 461/2014 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014 na výši rozpočtu v příjmové části ve výši 

340.577 tis. Kč, snížením o 2.060 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 409.518 tis. Kč, snížením o 

2.864 tis. Kč, a financování ve výši 68.941 tis. Kč, snížením o 804 tis. Kč (dle přiložené tabulky 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2014). 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Záležitosti odboru rozvoje města 

K bodu č. 4 

Monitoring Akčního plánu za rok 2014 

Dne 25. 4. 2013 byl na zastupitelstvu města schválen Strategický plán města Turnova na období 

2013 - 2020. Dokument je složen ze tří částí – analytická část (Profil města), návrhová část (Návrh 

strategie) a Akční plán, obsahující konkrétní aktivity naplňující strategické cíle města. Kompletní 

dokumentace je vystavena na webových stránkách města http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni 

plany-arozvoj/strategicke-planovani.html. První dvě části nepodléhají aktualizaci po dobu platnosti 

plánu. Akční plán (dále AP) se doporučuje aktualizovat minimálně jednou za dva roky, proto i 

v souvislosti s novým volebním obdobím jsme připravili na konci roku 2014 Monitoring AP, který 

zahrnuje aktuální stav jednotlivých aktivit ke konci roku 2014. Tento stav bude výchozím pro 

celkovou aktualizaci AP na období 2014 - 2018. Celý proces aktualizace AP by měl zapojit co 

nejširší veřejnost, různé zájmové skupiny a další. Do stávajícího dokumentu budou zahrnuty nové 

podněty od zastupitelů, z odborů, veřejnosti, příspěvkových organizací atd. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Báča 

V diskusi zaznělo: akční plán je součástí strategického plánu, který prochází aktualizací jednou za 2 

roky a my jako ZM si stanovujeme své priority – předpoklad na únorovém zastupitelstvu, vše 

projde komisemi RM, v minulém období se toho podařilo dost realizovat, dotaz na přechod u Žluté 

ponorky – pro školáky ZŠ Skálova, dozor Městské policie, vyzkoušíme a případně rozhodneme o 

realizaci. 

 

Usnesení ZM č. 462/2014 

ZM bere na vědomí Monitoring Akčního plánu za rok 2014 a ukládá odboru rozvoje města 

zpracovat aktualizaci Akčního plánu na volební období 2014 – 2018 a předložit v roce 2015 

aktualizovaný Akční plán ZM ke schválení. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 463/2014 

ZM schvaluje složení Řídící komise pro aktualizaci Strategického plánu města Turnova na období 

2014 – 2018. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 5 

Informace ze zasedání Mikroregionu Jizera - zápis a zpráva o finanční činnosti 

Dne 20.11.2014 se konalo ve Svijanech veřejné zasedání č. 5/2014 členské schůze Mikroregionu 

Jizera, jehož členem je Město Turnov. Materiál seznamuje s důležitými informacemi o činnosti 

Mikroregionu Jizera za rok 2014 a nových statutárních orgánech. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 464/2014 

ZM bere na vědomí předloženou zprávu z veřejného zasedání č.5/2014 členské schůze 

Mikroregionu Jizera a zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2014. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Záležitosti odboru správy majetku 

K bodu č. 6 

Přehled majetku města 

Odbor správy majetku předkládá stručný přehled majetku ve vlastnictví města Turnova. Člení se na 

bytové, nebytové prostory, organizace, pozemky a komunikace.  

 

Diskuse: p. Červinková, p. Těhníková, p. Sekanina, p. Kos, p. Soudský, p. Loukota, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Objekt Kulturního centra Střelnice a smuteční síň jsou ve vlastnictví 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o., divadlo je majetkem města, kaplička v Pelešanech je 

také majetkem města, sokolovna na Daliměřicích je majetkem TJ Turnov, sokolovna v Turnově je 

majetkem TJ Sokola Turnov, sokolovna v Mašově je ve vlastnictví města, nájemné na Gymnáziu a 

OAHŠ se výrazně liší – historická záležitost, v letošním roce došlo ke snížení nájemného na obou 

středních školách vzhledem k převodu objektu SUPŠ na Liberecký kraj, některé bytové domy jsou 

zastaveny OÚ Semily, v  90. letech OÚ Semily byl poskytovatelem dotace na vybudování bytů 

v nebytových prostorách a v dotačních podmínkách bylo, že 20 let tento objekt musí být využíván 

na bytové účely, nesrovnalosti ve výpočtech pronajatých ploch se ověří, materiál se doplní o 

orientační ceny oprav a nájemné, doplněný materiál bude přeložen pro informaci ZM na některých 

příštích zasedáních, stránkování dokumentu. 

 

Usnesení ZM č. 465/2014 

ZM bere na vědomí informace o majetku ve vlastnictví města Turnova. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 7 

Prodej Šetřilovska - aktuální situace 

Vzhledem k tomu, že se blíží termín ukončení nájemného vztahu,  byla dne 4.12.xxxxxxxxxx 

písemně vyzvána k úhradě dlužné částky a požádána o písemné sdělení, jakým způsobem uhradí  ve 

stanoveném termínu  kupní cenu. Poslední schůzka s manžely xxxxxxxxxxx se konala dne 

8.12.2014 v kanceláři p. starosty, kde bylo dojednáno, že v případě úhrady dlužné částky za nájem a 

energie, bude předloženo na jednání RM dne 7.1.2015  schválení pronájmu restaurace a roubenky 

na Šetřilovsku pro xxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou. Do dnešního dne 18. 12. 2014 nebylo na 

bankovním účtu města připsáno žádné nájemné. Kupní smlouva bude k 31.12.2014 vypovězena. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kunetka, p. Červinková, p. Sekanina, p. Těhníková, p. Hudec, p. Tomsa, p. 

Mikula, p. Báča, p. Soudský, p. Uchytil 

V diskusi zaznělo: jsou zde dvě možné varianty – jedna, že se znovu pronájem neprodlouží, 

vzhledem k tomu, že již ani nájem není od nájemců uhrazen, druhá, že dáme nájemcům ještě 

poslední možnost, restaurace funguje, konají se zde společenské akce, nájemci dluží 70 tisíc. Kč, 

přikláníme se k prodloužení nájemného do konce dubna 2015, pakliže se nic nezmění, odstoupíme 

od pronájmu a budeme dlužnou částku vymáhat, pokud se prodej nemovitosti neuskuteční do konce 

roku 2014, od smlouvy město odstoupí, je dobré mít zde přes zimu nájemníka, který se nám o 

majetek postará, již byli vloženy i vlastní prostředky na vybavení kuchyně, v únoru bude ZM jednat 

o dalším kole případného prodeje či pronájmu spojeného s investicí do objektu, nemůžeme si 

z právního hlediska dát podmínku zachování restaurace do smlouvy, museli bychom vložit 3 – 5 
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milionů na opravy, aby restaurace mohla fungovat, park zde byl zakládán jako celek včetně 

restaurace, je na zvážení výše nájemného i v ohledu na další nájemce v restauracích, nájemce se 

neúčastní zasedání, bylo jim to nabídnuto 

 

Usnesení ZM č. 466/2014 

ZM bere na vědomí informaci o stavu prodeje nemovitostí na Šetřilovsku dle usnesení ZM, č. 

209/2014, ZM č. 325/2014, ZM č. 356/2014 a schvaluje vyhlásit pronájem nemovitostí na 

Šetřilovsku pro xxxxxxxxxxxxxx a v případě ůhrady dlužných částek předložit pronájem ke 

schválení na jednání RM dne 7.1.2015. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 8 

Schválení Smlouvy č. 14183124 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OP ŽP na stavbu 

"Kompostárna bioodpadu - Město Turnov" 

Zastupitelstvo města na svém jednání 31.10.2013 usnesením č. 208/2013 schválilo podání žádosti o 

poskytnutí dotace na výstavbu nové kompostárny bioodpadu.  Na základě rozhodnutí o přidělení 

dotace může celková max. částka dotace činit 4.765.647,-Kč z celkových výdajů stavby 

13.397.133,40Kč vč. DPH. Město tak zaplatí min. 8.631.486,-Kč z vlastních zdrojů (velká část fond 

Ekokom). Stavba kompostárny byla již zahájena, termín dokončení je stanoven do 15.5.2015. 

Stavbu provádí na základě výběrového řízení společnost agriKomp Bohemia, s.r.o., Střelice. 

p. Hocke – kompostárna se staví a má zpoždění, 18. 12. 2014 bylo jednání s jednateli a věříme, že 

pochopili naléhavost celého projektu 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 467/2014 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy č. 14183124 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci "Kompostárna bioodpadu - 

Město Turnov". 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Ostatní 

K bodu č. 9 

Jmenování správní rady Fondu na podporu sociální oblasti 

Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města 

č.63/2009 ze dne 28.4.2009, jako trvalý účelový fond Města Turnova podle § 84 d)zákona 

č.128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento fond Město zřizuje k zajištění 

finanční podpory sociálních aktivit na území města Turnova. Sociální komise na svém jednání dne 

10.12.2014 navrhuje ZM tyto členy správní rady Fondu: Eva Kordová, Mgr. Hana Kocourová, 

Šárka Červinková, Bc. Jaroslav Cimbál, Břetislav Jansa, Luďka Kanclířová, Lucie Křelinová, Marie 

Macháčková, Marcela Kurfiřtová. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Houšková, p. Kunetka, p. Maierová, p. Soudský, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: nastavení u všech správních rad stejně, tak že by ve správní radě nebyly zástupci 

příjemce dotace 

 

 

 

 



6 Zápis Zastupitelstva Města Turnov 18.12.2014 

 

 

Usnesení ZM č. 468/2014 

ZM odvolává bývalé členy správní rady Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova:  

M. Kratochvíl,  Bc. J. Cimbál, MUDr. J. Čepková, V. Ejemová, I. Holiday, Mgr. P. Houšková, B. 

Jansa, L. Kanclířová, Mgr. H. Kocourová, M. Macháčková, J. Čejková, Ing. J. Pekař. 

(Hlasování: 19/1/2) 

 

Usnesení ZM č. 469/2014 

ZM jmenuje správní radu Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova v tomto složení:  Eva 

Kordová, Mgr. Hana Kocourová, Šárka Červinková, Bc. Jaroslav Cimbál, Marie Macháčková.  

(Hlasování: 19/1/2) 

 

K bodu č. 10 

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - informace o činnosti, informace o setkání zakladatelů 

Dne 15. 12.2014 schůzka zakladatelů – přednesení zprávy ze setkání, návrhy na změny v zakládací 

smlouvě. Zakladatelé se shodli na změně zakladatelské listiny, a to tak: správní rada 3 zástupce 

města – PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Petra Houšková, 2 zástupce středních 

škol a 1 zástupce z řady podnikatelů, dozorčí rada 2 zástupci města – PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. 

Jana Svobodová a 1 zástupce středních škol. 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Maierová, p. Houšková, p. Soudský, p. Mikula 

V diskusi zaznělo: v okolních vesnicích pořádá VCT počítačové kurzy, kurzy gramotnosti zdarma, 

Turnov nic takového nemá (vzhledem k dotaci - bylo určeno pouze pro podporu rozvoje venkova), 

VCT má finanční rezervy uložené ve státních dluhopisech, VCT se pokusí získat grant na podporu 

talentovaných dětí, je zaměřen na přírodní vědy, následně by se snížily poplatky v těchto projektech 

za děti. 

 

Usnesení ZM č. 470/2014 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti VCT o. p. s. 

(hlasování: 22/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 471/2014 

ZM bere na vědomí změnu v zakládací smlouvě VCT o.p.s. – změnu počtu v zástupců města ze 

dvou na tři, souhlasí s návrhem zakladatelů a jmenuje tyto zástupce do správní rady: PhDr. Hana 

Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Petra Houšková a zástupce do dozorčí rady: PhDr. René Brož, 

Mgr. Jana Svobodová. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 11 

Hlasovací zařízení 

Výsledek poptávky hlasovacího zařízení pro jednání zastupitelstva města. V rámci poptávky bylo 

osloveno celkem šest firem zabývajících se tímto produktem. Nakonec došly čtyři nabídky od firem 

– Bitest, Ministr, Allstar Group s.r.o. a Bitart s.r.o. Nabídky firem Bitest, Ministr a Allstar Group 

s.r.o. se v nejzákladnější verzi cenově pohybovaly mezi cca 170  - 240 tis. Kč. I v té nejnižší 

konfiguraci totiž obsahovaly řadu funkcionalit, které nejsou nutné pro základní funkčnost systému a 

v případě našeho zastupitelstva jsou již řešeny jinak (přihlášení k diskusi, zapínání a vypínání 

mikrofonů, atd.). 
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Diskuse: p. Hocke, p. Maierová, p. Sekanina, p. Tomsa, p. Soudský, p. Hudec, p. Šmiraus, p. 

Kunetka 

V diskusi zaznělo: jednací řád ZM umožňuje každému zastupiteli navrhnout jmenovité hlasování, 

pro každého zastupitele by byla nezaměnitelné zařízení, je moderní doba a my bychom nemuseli 

každé hlasování opravovat, bylo by vidět kdo, jak hlasuje, může to vést k tomu, že se raději všichni 

zdržíme hlasování, je zcela jedno, zda hlasovací zařízení bude či ne, trestní oznámení se podávala i 

bez hlasovacího zařízení, je na nás, zda bude na hlasovacím zařízení vidět jména či pouze počet 

hlasů, aby bylo v on-line vysílání zřetelné kolik hlasů je pro – bylo by nutné zvedat při samotném 

hlasování ještě ruku. 

Usnesení ZM č. 472/2014 

ZM bere na vědomí zprávu o poptávce hlasovacího zařízení pro ZM. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

ZM ukládá vedoucí finančního odboru začlenit částku 95 700,- Kč do rozpočtu roku 2015 na 

pořízení hlasovacího zařízení pro ZM. 

(Hlasování: 8/8/6) – nebylo přijato 

 

K bodu č. 12 

Dotazy k projektu Greenway Jizera 

Diskuse: p. Hudec, p. Hocke 

Byla poskytnuta dotace? 

Poslední přijatá dotace dne 11.12.2014 byla ve výši 9 585 966 Kč z poslední ŽoP. Zůstatek na 

úvěrovém účtu cca 1,35 mil Kč odpovídá odvodu, proti kterému se nyní odvoláme k MF ČR. 

Odvod 5 % z dotace byl vyměřen Úřadem rady Severovýchod za dvě pochybení. Prvním byl 

požadavek v rámci zadávacího řízení na dodavatele - kvalifikačním kritériem byla realizace 

obdobné stavby (cyklostezky) v pozici generálního dodavatele (s odstupem doby je to vnímáno jako 

diskriminační). Druhým domnělým pochybením je uvolnění zádržného - dle zadávacích podmínek 

se mělo uvolňovat ve dvou etapách a bylo uvolněno jednorázově. 

 

Kolik se zaplatilo na úrocích za roční odklad? 

Celková výše úroků z úvěru za realizaci projektu (2012-2014) činí cca 493 tis. Kč, z toho za rok 

2014 se jedná o 251 tis. Kč. Kromě dlouhé doby probíhající administrace a opakovaných kontrol se 

zde promítá i výše závěrečné žádosti o platbu. 

 

Proč nás neinformoval p. Lukeš dříve a nechává všechno na poslední chvíli? 

Celý podzim se situace vyvíjela a z týdne na týden se měnila v závislosti na průběhu kontroly, 

procesu vypořádání jejích výsledků a uvolňování dotace. O celém procesu jsem informoval mj. 

Správní radu SČR, kde sedí i zástupce města. Následovaly volby a poté, když vše nabylo jasných 

obrysů, jsem o celém procesu informoval jak vedení SČR tak vedení města. Bohužel, žádný z kroků 

nebyl v mé moci jakkoli urychlit. Naopak, jsem rád, že se vše stihlo do konce roku, počínaje 

ukončením kontroly, uvolněním dotace včetně snížení navrhovaného odvodu na aktuální minimum 

5%. Na vypořádání všech kroků a ukončení celého procesu na straně poskytovatele dotace čekala 

banka, která v rámci platného ručitelského prohlášení je ochotná obratem prodloužit platnost úvěru 

v rozsahu zadrženého odvodu beze změny podmínek. Její podmínky a požadavky jsme obdrželi v 

pondělí a obratem jsem je poslal dále. Banka nám tímto dává možnost a prostor pro další kroky, 

aniž by chtěla po nás (nebo ručiteli) obratem uhradit zbylý zůstatek. Proto danou situaci vzhledem k 

okolnostem vnímám velice pozitivně). 
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Komentář starosty: 

Město Turnov ručí za dva úvěry Sdružení Český ráj, první provozní a druhý určený na stavbu 

Greenway Jizery, u obou do 30.6.2015. Na úvěru pro Greenway zůstává tedy nesplaceno 1,35 

mil.Kč (na úrocích to bude stát cca 2,5 tis.Kč/měsíčně): po definitivním verdiktu ministerstva 

financí (když budeme mít štěstí tak nám budou peníze doplaceny) se sejdu se starosty okolních obcí 

a budu řešit úhradu těchto prostředků - předpoklad únor 2015. Je to jistě nepříjemná zpráva, na 

druhou stranu jsme dostali peníze ve výši 85 % nákladů na cyklostezku, kterou využívá 100 tis.lidí 

ročně. 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 13 

Jmenování správní rady Sportovního fondu 

Materiál projednaný ve sportovní komisi RM na zasedání 15. 12. 2014. Komise navrhla členy 

správní rady Sportovního fondu. O finančních prostředcích Sportovního fondu rozhoduje správní 

rada fondu, kterou jmenuje zastupitelstvo města, a to po projednání se členy sportovní komise rady 

města. Správní rada fondu předkládá své rozhodnutí ke konečnému schválení zastupitelstvu města. 

Rada sportovního fondu je 5 -ti členná - po 2 zástupcích v ní mají rada města a sportovní komise a 1 

zástupce odboru školství, kultury a sportu. Rada fondu je volena na 2 roky. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Kunetka, p. Svobodová, p. Loukota, p. Sekanina, p. Maierová, p. 

Zikuda, p. Hodík, p. Knížek, p. Šmiraus, p. Houšková 

V diskusi zaznělo: pokud bylo v jednom případě rozhodnuto, že ve správní radě nemohou být 

zástupci příjemců dotace, mělo by to platit u všech stejně, sportovní fond byl zřízen na drobné 

jednorázové sportovní akce, příspěvky se poskytují konkrétním turnovským spolkům ne lidem 

z Turnova, kteří jezdí za aktivitou jinam, žadatel nemůže být zároveň hodnotitel, máme čas hledat 

vhodné zástupce, je třeba dát konkrétní návrh 

 

Usnesení ZM č. 473/2014 

ZM pověřuje místostarostku Mgr. Janu Svobodovu zpracovat úpravu statutu sportovního fondu, tak 

aby bylo zabráněno střetu zájmů členů správní rady při čerpání příspěvků z tohoto fondu.  

(Hlasování: 20/0/2) – bylo přijato 
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K bodu č. 14 

Příspěvky občanů 

Do diskuse se nepřihlásil žádný občan. 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Připomínky a podněty zastupitelů 

Diskuse: p. Červinková, p. Mikula, p. Hocke, p. Sekanina, p. Hudec 

V diskusi zaznělo: na únorové ZM předložit zprávu o domě přírody v Dolánkách. Připomínky a 

podněty ke konání vánočních trhů poslat písemně. Doplnění vánoční výzdoby i v jiných ulicích než 

Hluboká ulice – např. doplnění na Daliměřicích, ul. 5. května, ul. Nádražní až k Ohrazenicím. 

Podklady v PC – možnost vpisování do materiálů i ve formě PDF. 

 

 

V Turnově dne 19. prosince 2014 

 

 

 

 

Arnošt Černý         Mgr. Michal Loukota 


