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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 27. května 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. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. 

Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula (distančně připojen na 

projednání bodu č. 17), Mgr. Pavel Mlejnek, 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:                    

 

Ing. arch. Václav Hájek, MUDr. Martin Hrubý, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, MUDr. 

Rostislav Polášek 

                

Ing. arch. Václav Hájek, PhDr. Hana Maierová 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Daniela Weissová, Ing. Tomáš Špinka 

 

Přítomni 3 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. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 132/2021 

ZM souhlasí  

s navrhovaným programem jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 

 



2  Zápis Zastupitelstva města Turnov 27. 5. 2021 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 
 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke           17:00 – 17:05                                                                         

Ostatní 

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Schválení žádosti na projekt 

Přístavba a vestavba Zimního stadionu v Maškově zahradě – 2. 

etapa Přístavba (pokračování projektu) 

Mgr. Jana Svobodová      17:05 – 17:15                                                                                

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouvy budoucí darovací s Libereckým krajem - chodník 

Károvsko a BUS zastávka a chodník Mašov 

Ing. Tomáš Hocke            17:15 -  17:35                                                                    

4. Darovací smlouva na pozemek p.č. 3497/15, k.ú. Turnov        

5. Odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov        

6. Prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov        

Záležitosti odboru rozvoje města 

7. Schválení podnětu na pořízení Změny č. 5 Územního plánu 

Turnov zkráceným postupem a schválení obsahu Změny č. 5 

Územního plánu Turnov 

Ing. Tomáš Hocke            17:35 – 17:50                                                                 

Záležitosti odboru správního 

8. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro 

SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2021 

Mgr. Jana Svobodová      17:50 – 18:00                                                                           

Záležitosti odboru sociálních věcí 

9. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Mgr. Petra Houšková       18:00 – 18:20                                                                    

10. Členství ve Správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova - odvolání člena správní rady fondu a návrh na 

jmenování nového 

  

11. Zřizovací listina Zdravotně sociálních služeb Turnov - doplnění   

Ostatní 

12. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke            18:20 – 18:25                                                                         

Přestávka                                                                                                                                                     18:25 – 

18:35  

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

13. Dotace na podporu cestovního ruchu Mgr. Jana Svobodová       18:35 – 19:00                                                                          

14. Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka        

15. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov 

       

Ostatní 

16. Závěrečná zpráva kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2020 a 

plán činnosti na rok 2021 

Lukáš Bělohradský -         19:00 – 19:10 

zastupitel města,  

předseda kontrolního  

výboru ZM                                                                         

      

17. Vodohospodářské sdružení Turnov - specifikace zadání analýz Jiří Mikula - radní,  19:10 – 19:40 

předseda výboru ZM  

pro vodohospodářský  

majetek                                                                           

      

 

 

  

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Schválení žádosti na projekt Přístavba a vestavba Zimního stadionu v 

Maškově zahradě – 2. etapa Přístavba (pokračování projektu)   
 

Rozprava:  

Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA Vám předkládáme ke schválení 

podání žádosti o investiční dotaci na realizaci projektu Přístavba a vestavba zimního stadionu v Maškově zahradě – 

2. etapa Přístavba (pokračování projektu). Projekt "Turnov areál Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního 

stadionu: I. a II. etapa" je ve fázi probíhající realizace I. etapy - vestavby. Dále má II. etapa – přístavba tohoto 

projektu pravomocné stavební povolení.Městská sportovní má připraveny prakticky všechny podklady pro podání 

žádosti, s výjimkou záruky spolufinancování. Protože by nám podání žádosti do uvedeného termínu mohlo přinést 

určitou bonifikaci, rádi bychom žádost v termínu do 28. 5. 2021 podali. 
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Základní parametry připravované žádosti jsou: 

Rozpočtovaná cena Přístavby: 12 485 211,53 Kč bez DPH 

Předpokládané uznatelné náklady: 100 % (v případě upřesnění specifikace prostor) 

Předpokládaná výše dotace: 70 % nákladů stavby tj. 8, 75 mil. Kč 

Očekávaná výše kofinancování 30 % nákladů:  3,75 mil. Kč 
 

Harmonogram realizace: 

Podání žádosti        5/2021 

Předpokládaný termín možného obdržení dotace    6/2022 

Soutěž, příprava stavby       12/2022 

Zahájení stavby (v souladu s Akčním plánem Koncepce TV a sportu)  1/2023 

Dokončení realizace      12/2023 

Protože je tento projekt součástí schválené Koncepce tělovýchovy a sportu města Turnov 2021 až 2024, jako akční 

plán na rok 2023 (Akční plán 3.1.1. Dostavba šaten ZS) a v návaznosti na výše uvedené informace si dovolujeme 

požádat zastupitelstvo o schválení podání této žádosti o investiční dotaci a zároveň schválení finanční spoluúčasti v 

roce 2023 v případě získání dotace. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 133/2021 

ZM schvaluje  

podání žádosti o investiční dotaci na projekt "Turnov areál Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: 

II. etapa" k Národní sportovní agentuře z programu 162 52, Výzvy 13/2020 (Regionální sportovní infrastruktura 

2020-2024- investice nad 10 mil. Kč) v termínu do 28. 5. 2021 a zároveň schvaluje závazek spolufinancování 

projektu v rámci rozpočtu města ve výši 3,75 mil. Kč, s předpokládanou realizací akce v roce 2023 za předpokladu 

získání dotace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 

 

 

 

3. Smlouvy budoucí darovací s Libereckým krajem - chodník Károvsko a BUS zastávka a chodník Mašov   
 

Rozprava:  

Odbor správy majetku předkládá Zastupitelstvu města ke schválení 3 smlouvy o smlouvách budoucích darovacích a 

zároveň schválení uzavření navazujících Smluv darovacích, které budou uzavřeny po provedení staveb.  

1/ "Chodník Károvsko - Turnov" - OSM podal žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud bude 

dotace poskytnuta, tak bude stavba realizována v roce 2022 

2/ "Autobusová zastávka Mašov - náves" - stavba se nyní již realizuje, přesto je třeba uzavřít budoucí darovací 

smlouvu 

3/ "Chodník Turnov - Mašovská ulice" -  stavba se nyní již realizuje, přesto je třeba uzavřít budoucí darovací 

smlouvu 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 134/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem, na části pozemků 

p. p. č. 2904/1 o předpokládané výměře cca 1729,4 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v 

katastrálním území Turnov, p. p. č. 1131/1 o předpokládané výměře cca 185,2 m2, ostatní plocha, způsob využití 

silnice, nacházející se v katastrálním území Bělá u Turnova a p. p. č. 2061 o předpokládané výměře cca 451,7 m2, 

ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Bělá u Turnova, na stavbu "Chodník 

Károvsko - Turnov". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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Usnesení ZM č. 135/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem, na část p. p. č. 

1414/1 o předpokládané výměře cca 51 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním 

území Mašov u Turnova, obci Turnov, na stavbu "Autobusová zastávka Mašov - náves". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 136/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem, část p. p. č. 

1414/1 o předpokládané výměře cca 926 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním 

území Mašov u Turnova, na stavbu "Chodník Turnov - Mašovská ulice". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 

 

 

  

4. Darovací smlouva na pozemek p. č. 3497/15, k. ú. Turnov   
 

Rozprava:  

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení převod pozemku p. č. 3497/15, k. ú. Turnov, který město Turnov 

získá darem od Libereckého kraje. Pozemek p. č. 3497/15, k. ú. Turnov, se nachází pod chodníkem v Sobotecké 

ulici, podél židovského hřbitova. Liberecký kraj převede tento pozemek do vlastnictví města Turnova formou daru. 

Účetní hodnota pozemku je 4.326 Kč, v této hodnotě bude po převodu pozemek zařazen do majetku města. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 137/2021 

ZM schvaluje  

převod pozemku p. č. 3497/15, k. ú. Turnov, formou daru, z majetku Libereckého kraje do vlastnictví města Turnov. 
 

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

 

 

  

5. Odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov   
 

Rozprava:  

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení záměr odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov. Jedná se o 

pozemek ve vlastnictví rodiny xxxxxxxxx a městu Turnov byl nabídnut jejich zástupcem panem Ing. Porcalem. 

Pozemek je vyasfaltovaný a již několik let slouží jako parkoviště. Zároveň je s pozemkem počítáno v některé z 

územních studií a řešení lokality, jako části pro případné odlehčení oblasti Koňského trhu. Navržená a 

akceptovatelná cena za pozemek je 2.500 Kč/m2, tzn. za celý pozemek o výměře 830 m2 je celková cena ve výši 

2.075.000 Kč. 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Vítám, že se bude pozemek kupovat na základě znaleckého posudku.; Už je vize, z čeho se 

zbytek dofinancuje?; rezerva rozpočtu, zvýšený RUD, snad zvýšené prodeje pozemků města. 

 

 

Usnesení ZM č. 138/2021 

ZM schvaluje  

odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov, od společnosti TERRA společnost s. r. o., IČ 49286064, za kupní cenu 

ve výši 2.075.000 Kč (2500 Kč/m2), která je cenou v daném místě a čase obvyklou. Správní poplatek za vklad do 

KN uhradí prodávající. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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6. Prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov   
 

Rozprava:  

Dne 19. 2. 2021 byla odboru správy majetku od spolumajitelů bytového domu č. p. 1352, ul. Koněvova, Turnov, 

podána žádost na prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov. Žadatelé, po upozornění na nutnost projednání odkupu i 

se sousední nemovitostí tj. domem č. p. 1353, předložili dne 6. 4. 2021 společné prohlášení vlastníků jednotek - bytů 

v domě č. p. 1352 a č. p. 1353. Majitelé obou nemovitostí se, dle doručené písemnosti, dohodli na vzájemném 

vyrovnání společných hranic pozemků. Ke směně dojde, jakmile obyvatelé č. p. 1352 získají pozemek od města p. č. 

797/1. Žadatelé souhlasí s předběžně určenou cenu 640 Kč/m2, která je stanovena s ohledem na velikost pozemku a 

zařazení dle územního plánu, a dále na základě realizovaných prodejů pozemků ve vnitroblocích v ul. Žižkova v 

roce 2019. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 139/2021 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov, do vlastnictví spolumajitelů domu č. p. 1352, evidovaných na LV č. 4590, 

ul. Koněvova, Turnov, za kupní cenu ve výši 640 Kč/m2, tzn. celková cena 83.200 Kč, která je v daném místě a čase 

cenou obvyklou. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

 

 

  

7. Schválení podnětu na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov zkráceným postupem a schválení 

obsahu Změny č. 5 Územního plánu Turnov   
 

Rozprava:  

Odbor správy majetku jako pořizovatel územního plánu a jeho změn předkládá na základě usnesení RM ze dne 12. 

5. 2021 podnět ke schválení Změny č. 5., která bude řešit uvedení platného Územního plánu Turnov do souladu s 

vydanou Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje LK a zároveň bude reagovat na platnou legislativu a požadavky 

Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

Obsah změny č. 5 Územního plánu Turnova: 

1. Uvést Územní plán Turnov do souladu se ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1, zejména:  

- Doplnit koridor silnice S5_D01C  

- Doplnit koridory železnice ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2  

- Vypustit koridor pro optimalizaci železničních tratí D31A  

- Vypustit MTK Jizera D41A (multifunkční turistický koridor)  

- Vypustit koridory KD1 (D26, D26R), D29A  

- Upravit text železniční doprava a silniční doprava  

- Aktualizovat ÚSES – nové biocentrum RC1246A, zkontrolovat číslování  

- Doplnit koncepci krajiny (krajinné celky a krajiny, cílové charakteristiky krajin) – schéma do textu  

- Vypustit územní rezervy  

- Aktualizovat veřejně prospěšné stavby  
 

2. Uvést Územní plán Turnov do souladu s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (obsah a struktura ÚP), a provést 

formální úpravy, zejména:  

- V textu zohlednit nové úkoly v rozvojové oblasti, priority územního plánování  

- Doplnit kapitolu urbanistická koncepce  

- Vytvořit kapitolu urbanistická struktura  

- Rozdělit plochy na plochy zastavitelné a plochy změn v krajině (celou tabulku ploch a plochy změn v krajině uvést 

do souladu s výkresy (označení), systematicky seřadit, vložit do kapitoly E  

- Vypustit nežádoucí části textu o dráze ČD  

- Upravit kapitolu civilní ochrana (vypustit nežádoucí texty)  

- Upravit kapitolu koncepce krajiny (doplnit plochy změn v krajině, kapitola E. 2 je spíše odůvodněním)  

- Zrušit kapitolu L (regulační plán)  

- Zrušit kapitolu N (architekt)  

- Postupovat dle metodiky MMR "Standard vybraných částí územního plánu" (§ 20a stavebního zákona – Jednotný 

standard územně plánovací dokumentace)  
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Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Je to třeba udělat, ale měli bychom se při přípravě zamyslet, jestli nezrušit všechny územní 

rezervy.; Svolám kvůli tomu pracovní poradu zastupitelů. 

 

 

Usnesení ZM č. 140/2021 

ZM schvaluje  

podnět na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov. 
 

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

 

  

Usnesení ZM č. 141/2021 

ZM schvaluje  

Obsah Změny č. 5 Územního plánu Turnov. 
 

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

 

  

Usnesení ZM č. 142/2021 

ZM schvaluje  

Pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

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

 

  

Usnesení ZM č. 143/2021 

ZM schvaluje  

úhradu nákladů Změny č. 5 Územního plánu Turnov z rozpočtu města. 
 

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

 

 

  

8. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2021  
 

Rozprava:  

Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. V roce 2021, 

v důsledku předpokládaného poklesu příjmů města, byl deklarovaný příspěvek SDH ve výši 150 tis. Kč ponížen na 

částku 128 tis. Kč, což pro každý sbor představuje ponížení příspěvku o 4 tis. Kč.   

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 144/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti spolku ve 

výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních 

dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 145/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 

62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, 
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která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

  

Usnesení ZM č. 146/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 62013475 na 

podporu činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

  

Usnesení ZM č. 147/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62013459 na podporu 

činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

  

Usnesení ZM č. 148/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62014064 na 

podporu činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 149/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 62013424 na 

podporu činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

 

 

9. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova. V rozpočtu města Turnova pro rok 2021 je schválena částka 800.000 Kč, zůstatek z minulých let je 

321.073 Kč, celkem je tedy pro rok 2021 k dispozici 1.121 073 Kč. Na sociální služby je vyčleněno z rozpočtu 

480.000 Kč, se zapojením zůstatku z minulých let je to celková částka 801.073 Kč a na sociální oblast 320.000 Kč.  

Správní rada se sešla k projednání a hodnocení žádostí dne 7. 4. 2021, posoudila přijaté došlé žádosti, přidělila body 

dle stanových schválených kritérií a navrhla podpořit všechny došlé žádosti. Správní rada ohodnotila jednotlivé 

projekty a navrhuje následující rozdělení finančních prostředků těmto jednotlivým subjektům: 

 

 

 

 



8  Zápis Zastupitelstva města Turnov 27. 5. 2021 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 
 

Č. Žadatel Název projektu 
Termín 

realizace 
Účel dotace 

Požadovaná 

částka dotace 

Návrh 

SRF 
Body 

1. 
Sbor Jednoty bratrské v 

Turnově 

Deštník pro 

každou generaci 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní 

náklady. 
98.000 Kč 40.000 Kč 

 

9 

2. Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. 

CENTRUM PRO 

RODINU NÁRUČ 

2021 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní 

náklady. 
508.000 Kč 270.000 Kč 

 

 

15 

3. 

Oblastní charita Červený 

Kostelec, stř. Domov sv. Josefa 

 

Zdravotní 

rehabilitační 

pobyty pro 

nemocné 

roztroušenou 

sklerózou 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Mzdové a 

provozní 

náklady. 
30.000 Kč  10.000 Kč 

 

9 

 Celkem:    636.000 Kč 320.000 Kč  

    

SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 
 

Č. Žadatel 

Název projektu  

–  

sociální služba 

Období Účel dotace 

Požadovan

á částka 

dotace 

Návrh 

SRF 

Bod

y 

1. 
Centrum LIRA, 

z. ú. 

Poskytování preventivní 

sociální služby raná péče 

-  

Raná péče 

01.01.2021  

- 

31.12.2021 

Zajištění poskytování 

základních služeb 

preventivní sociální služby 

rané péče. Poskytnuté 

finanční prostředky budou 

použity na částečnou 

úhradu provozních výdajů 

přímo souvisejících 

s poskytováním služby. 

47.000 Kč 20.000 Kč 13 

2. 
FOKUS 

Turnov, z. s. 

Podpora sociální služby 

Sociálně terapeutické 

dílny 

- 

Sociálně terapeutické 

dílny  

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Podpora aktivit 

směřujících ke zlepšení 

kvality života osob 

s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem nebo 

znevýhodněných skupin 

občanů. 

Mzdové a provozní 

náklady. 

300.000 Kč 

 

150.000 

Kč      

15 

 
FOKUS 

Turnov, z. s. 

Podpora sociální služby 

Podpora samostatného 

bydlení 

- 

Podpora samostatného 

bydlení 

 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Podpora aktivit 

směřujících ke zlepšení 

kvality života osob 

s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem nebo 

znevýhodněných skupin 

občanů. 

Mzdové a provozní 

náklady. 

400.000 Kč 
200.000 

Kč 
15 

3. 

Hospic sv. 

Zdislavy,  

o. p. s. 

Doprovázení umírajících 

na Rodinných pokojích 

v Panochově nemocnici 

v Turnově. 

– 

Odborné sociální 

poradenství 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdy pracovníků 

v odborném sociální 

poradenství. 
20.000 Kč 8.000 Kč 11 
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4. 

SLUNCE 

VŠEM, zapsaný 

spolek 

Centrum denních služeb 

SLUNCE VŠEM. 

- 

Centrum denních služeb 

01.01.2021 

–  

31.12.2021 

Dotace na základní činnost 

centra denních služeb – 

mzdové náklady. 
150.000 Kč 74.000 Kč 13 

 

SLUNCE 

VŠEM, zapsaný 

spolek 

Odlehčovací služby 

SLUNCE VŠEM. 

– 

Odlehčovací služby 

01.01.2021  

–  

31.12.2021 

Dotace na základní činnost 

odlehčovací služby – 

mzdové náklady. 
150.000 Kč 70.000 Kč 13 

5. 
Spokojený 

domov, o. p. s. 

Terénní osobní asistence 

občanům města Turnov. 

– 

Osobní asistence 

01.01.2021 

 –  

31.12.2021 

Zajištění osobní asistence 

občanům města Turnov – 

mzdové a provozní 

náklady. 

103.000 Kč 45.000 Kč 13 

6. 
Déčko Liberec 

z. s. 

Občanská poradna 

Liberec. 

- 

Odborné sociální 

poradenství 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Příspěvek na provoz 

občanské poradny v 

Turnově – odborné 

sociální poradenství – 

mzdové a provozní 

náklady, služby. 

45.000 Kč 20.000 Kč 11 

7. 
Most k naději, 

z. s. 

Terénní programy pro lidi 

ohrožené drogou 

v Libereckém kraji. 

- 

Terénní programy 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdové a provozní 

náklady.  
100.000 Kč 46.000 Kč 14 

8. 

Občanské 

sdružení 

D.R.A.K. z. s. 

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

Turnov. 

- 

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdové náklady, služby 228.225 Kč 
110.000 

Kč 
15 

9. Návrat, o. p. s. 

Azylový dům Speramus. 

- 

Azylové domy 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdové náklady 95.000 Kč 35.000 Kč 12 

10. 
Sdružení 

TULIPAN z. s. 

Chráněné bydlení 

TULIPAN. 

- 

Chráněné bydlení 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Mzdové a provozní 

náklady  
50.000 Kč 20.000 Kč 12 

11. 
Bílý kruh 

bezpečí, z. s. 

Poskytování sociálních 

služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. 

- 

Odborné sociální 

poradenství 

01.01.2021 

- 

31.12.2021 

Provoní náklady 10.000 Kč 3.000 Kč 10 

 Celkem:    
1,698.225 

Kč 

801.000 

Kč 
 

 

Diskuse: p. Kordová, p. Weissová 

V diskusi zaznělo: Do této oblasti opravdu budou peníze potřeba, nelze vyloučit rozpočtovou změnu. 

 

 

Usnesení ZM č. 150/2021 

ZM schvaluje  

církvi Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, IČO: 48623814, se sídlem Žireč 1, 544 04 Dvůr 

Králové nad Labem, příspěvek na projekt "Zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné roztroušenou sklerózou" ve 

výši 10.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu 

sociální oblasti města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 151/2021 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČO: 45598029, se sídlem 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na 

projekt "Deštník pro každou generaci" ve výši 40.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na 

sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 152/2021 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude uzavřena s 

jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 153/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČO: 70155097, se sídlem Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na 

projekt "CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2021" ve výši 270.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a zároveň schvaluje znění 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 11/2021 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 154/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČO: 28731191, se sídlem Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, příspěvek na sociální 

službu Raná péče, projekt Poskytování preventivní sociální služby raná péče, ve výši 20.000 Kč. Poskytnutí se řídí 

Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu 

na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 155/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV, příspěvek 

na sociální službu Odborné sociální poradenství, projekt Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v 

Panochově nemocnici v Turnově, ve výši 8.000 Kč.  Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních 

prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 156/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČO: 29043913, se sídlem Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá, 

příspěvek na sociální službu Osobní asistence, projekt Terénní osobní asistence občanům města Turnov, ve výši 

45.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 157/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Déčko Liberec z. s., IČO: 68455232, se sídlem Švermova 32, 460 10 Liberec, příspěvek na sociální 

službu Odborné sociální poradenství, projekt Občanská poradna Liberec, ve výši 20.000 Kč. Poskytnutí se řídí 
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Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu 

na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 158/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Most k naději, z. s., IČO: 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, příspěvek na 

sociální službu Terénní programy, projekt Terénní programy pro lidi ohrožené drogou v Libereckém kraji, ve výši 

46.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 159/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Návrat, o.p.s., IČO: 27323773, se sídlem Široká 304/68, 460 07 Liberec 3, příspěvek na sociální službu 

Azylové domy, projekt Azylový dům Speramus, ve výši 35.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 160/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Sdružení TULIPAN z. s., IČO: 26672472, se sídlem Sokolská 113/8, 460 01 Liberec, příspěvek na 

sociální službu Chráněné bydlení, projekt Chráněné bydlení TULIPAN, ve výši 20.000 Kč. Poskytnutí se řídí 

Pravidly poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 161/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Bílý kruh bezpečí, z. s., IČO: 47607483, se sídlem U Trojice 1042/2, Praha 5, Smíchov, příspěvek na 

sociální službu Odborné sociální poradenství, projekt Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve 

výši 3.000 Kč. Poskytování se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 162/2021 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 

Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 163/2021 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS Turnov, z. s., IČO: 49295101, se sídlem Skálova 2336, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální 

službu Sociálně terapeutické dílny ve výši 150.000 Kč a na sociální službu Podpora samostatného bydlení ve výši 

200.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí 

dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 6/2021 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 164/2021 

ZM schvaluje  

organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČO: 26671468, se sídlem Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, 

příspěvek na sociální službu Centrum denních služeb ve výši 74.000 Kč a na sociální službu Odlehčovací služby ve 

výši 70.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 10/2021 a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 165/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., IČO: 26636328, se sídlem Oblačná 450/1, Liberec 5, příspěvek na 

sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 110.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly 

pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 4/2021 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

 

  

10. Členství ve Správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova - odvolání člena správní rady 

fondu a návrh na jmenování nového   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na odvolání z členství správní rady Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova a jmenování nového člena této správní rady. Na jednání správní rady fondu dne 7. 4. 2021 žádal Bc. 

Jaroslav Cimbál o odvolání z členství ve správní radě. Důvodem byl jeho odchod do důchodu. Správní rada fondu 

navrhla jmenovat členkou správní rady Ing. Janu Maříkovou – ředitelku Zdravotně sociálních služeb Turnov.  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 166/2021 

ZM odvolává  

k 31. 5. 2021 Bc. Jaroslava Cimbála z členství ve Správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

 

  

Usnesení ZM č. 167/2021 

ZM jmenuje  

k 1. 6. 2021 Ing. Janu Maříkovou členkou Správní rady Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.  
 

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

 

 

  

11. Zřizovací listina Zdravotně sociálních služeb Turnov - doplnění   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám k projednání změnu – doplnění zřizovací listiny organizace Zdravotně sociální služby Turnov, 

příspěvková organizace. Jedná se o doplnění k vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti o zdravotní služby.  

Důvodem je otevření a zprovoznění nového pobytového zařízení – tzv. Alzheimer centra. Organizace má 

registrovány zdravotní služby, jsou uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zdravotní úkony jsou 

vykazovány zdravotním pojišťovnám a propláceny. 

Dále se jedná o změnu Soupisu majetku organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 

V Soupisu majetku je přidána přístavba nového tzv. Alzheimer centra a pozemky, které přísluší k přístavbě. Soupis 

je uveden dle účetní uzávěrky ke dni 30. 4. 2021. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 168/2021 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 01. 07. 

2021 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává k jejímu vlastnímu 

hospodářskému využití. 
 

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

 

 

  

12. Příspěvky občanů   
 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

 

 

            

13. Dotace na podporu cestovního ruchu   
 

Rozprava:  

Pro rok 2021 byla vyčleněna ve fondu na podporu cestovního ruchu částka 160 000 Kč, zůstatek z minulého období 

je 85 004 Kč. Celkem je tedy pro rok 2021 ve fondu 245 004 Kč. 
 

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci z fondu na podporu cestovního ruchu byly doručeny v řádném 

termínu 3 žádosti. Vzhledem k výši alokovaných prostředků a celkové výši požadavků navrhla podpořit všechny tři 

projekty, projekt 2 a 3 dle požadavku žadatele a projekt 1 navrhuje správní rada podpořit dotací ve výši 80 % z 

pořizovací ceny exteriérového stojanu.  
 

žadatel projekt 

 předpokládané 

příjmy  

(bez požad. 

dotace) 

 předpokládané 

výdaje 

požad. 

výše 

dotace 

 

bo

dy 

návrh 

dotace  

1 

Geopark Český ráj 

o.p.s 

IČ 27511774 

Zvýšení visibility 

Globálního geoparku 

UNESCO Český ráj 

 

- nákup exteriérového 

expozičního oboustranného 

stojanu 

7 969,60 

 

 

 

 

39 848 

 

 

 

31 878,40 

 

 

50 27 878 

2  

Kultura města 

Mladá Boleslav a.s. 

IČ 28166426 

Český ráj v plné kráse 

 

- fotografie k prezentaci 

Českého ráje (součást 

knihy) 

165 000 

 

 

 

 

200 000 

 

 

 

 

35 000 

 

 

30 35 000 

3 

Societas Amicuum 

Liberec (SAL), z. s. 

IČ 05693381 

VIA SACRA a další 

duchovní památky jako 

nová osa turistického ruchu 

Libereckého kraje IV 

(židovské památky LK: 

část Turnov a okolí) 

 

- nový leták + putovní 

výstava + rollup + 

semináře + fam trip 

61 000 

 

  

 

 

 

81 000 

 

 

20 000 

 

 

 

50 20 000 

 

CELKEM 

 

86 878,40 

  

82 878 
 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 169/2021 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 27 878 Kč pro společnost Geopark Český ráj o.p.s., IČ 27511774 na projekt Zvýšení 

visibility Globálního geoparku UNESCO Český ráj. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního 

ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 170/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč pro společnost Kultura města Mladá Boleslav a. s., IČ 28166426 na projekt 

Český ráj v plné kráse. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 171/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Societas Amicuum Liberec (SAL), z. s., IČ 05693381 na projekt 

VIA SACRA a další duchovní památky jako nová osa turistického ruchu Libereckého kraje IV (židovské památky 

LK: část Turnov a okolí). Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 172/2021 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu 

poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

 

 

  

14. Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 320 tis. Kč. Dotace má 

být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2021 byla pro tento účel alokována 

částka 320 tis. Kč.  

Spolek AC Turnov, z. s. podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na tento projekt, tj. na zajištění 21. 

ročníku 

mezinárodního atletického mítinku Memoriál Ludvíka Daňka, který se bude konat v úterý 14. 9. 2021. 

Předpokládané celkové náklady na zajištění projektu jsou spolkem odhadnuty na 1 200 tis. Kč (800 tis. Kč startovné 

zahraničních sportovců, 200 tis. startovné domácích závodníku a 200 tis. náklady spojené s organizací memoriálu – 

propagace, rozhodčí, pohoštění, doprovodné akce atd.). Na financování se budou podílet mimo města Turnov a 

spolku AC Turnov, z. s. také Liberecký kraj (500 tis. Kč), Český atletický svaz (170 tis. Kč), Český klub 

olympioniků (70 tis. Kč) a další zdroje financování budou zajišťovány od sponzorů. 

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmu 

 

Diskuse: p. Svobodová 

V diskusi zaznělo: Žádám zastupitele o podporu. 
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Usnesení ZM č. 173/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 320 000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 

00527271 na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2021 a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-006, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

 

p. Hocke navrhl změnu programu – změna v pořadí projednávaných bodů tak, aby mohla být umožněna účast 

přihlášeného občana p. Hejduka u projednávání bodu č. 15. 

Bod č. 16 bude projednáván před bodem č. 15 
 

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

 

  

 

15. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov. 
 

Diskuse: p. Kříž, p. Svobodová, p. Marková, p. Knížek, p. Hejduk, p. Miklík, p. Loukota 

V diskusi zaznělo: Jakým způsobem se částky ekonomiky provozu stanovily? V materiálu jsem žádné podklady 

nenašel.; Účelová dotace je pevně stanovená. Jedná se o provozní dotaci.; Je další dotační titul, který má tak 

zpracované tabulky?; Není. Ekonomika provozu byla počítána podle velikosti spolku, podle počtu členů.; Jsou 

konkrétní důvody, proč TJ Sokol má největší navýšení oproti jiným spolkům?; Na výboru pro sport jsme měli 

tabulku. Zhodnotili jsme to, že TJ Sokol má nějaký majetek, počet členů a takto se vedla opakovaně debata.; Vidím 

posun do roku 2022, že jste dali za pravdu mým připomínkám. Jak se došlo k těm číslům? Bavíme se o veřejných 

penězích. Chceme transparentnost. Provedl jsem kontrolu na nájmy, předal jsem ji radě města a byl jsem odvolán 

z dozorčí rady. Kontroloval jsem projektové zadání Městské sportovní, zakázka byla uzamčena. Chci poprosit, 

neschvalujte to.; Kdo probírá pravidla dotací, když je příjemcem dotace? Máme jasně stanovená pravidla výboru pro 

sport, které zvolilo zastupitelstvo. Je jasně předložený materiál, nad kterým se diskutuje. Kulaté stoly jsou otevřené 

všem, je to transparentní.; Akceptoval jsem pravidla pro poskytování dotací, členství v DR MST je politickou 

nominací. 

 

Usnesení ZM č. 174/2021 

ZM schvaluje  

Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov s navrhovanou změnou 

s účinností od 27. 5. 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/6] 

 

 

  

16. Závěrečná zpráva kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021   
 

Rozprava:  

Předkládám závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020 a návrh plánu činnosti Kontrolního 

výboru pro rok 2021. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Miklík, p. Svobodová, p. Bělohradský, p. Kříž, p. Houšková, p. Špinka, p. Jiránek, p. 

Honzáková 

V diskusi zaznělo: V bodu č. 2, konkrétně zakázky firmy EZAk – není tam správně napsaná výjimka.; V plánu 

činnosti jsou dvě kontroly, které potřebuji blíže vysvětlit, jak by měla kontrola probíhat?; Kontrolujeme hlavně 

smlouvy ve vztahu k městu a jiným institucím. Je to kontrola pro veřejnost, že všechny organizace fungují tak jak 

mají.; Chci požádat vedení města, aby každý čtvrt rok takové tabulky zpracovalo.; Na webových stránkách města 

jsou všechny veřejné zakázky.; Navrhuji úpravu v bodě č. 7 a v bodě č. 10.; Pokud se chceme chovat transparentně, 

tak potom nevím, proč bychom měli omezovat kontrolní výbor.; Máme právo kontrolovat Technické služby?; 

V případě obchodních společností, které zřizuje město, tyto společnosti nelze kontrolovat. 
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Usnesení ZM č. 175/2021 

ZM schvaluje  

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020. 
 

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

 

  
p. Svobodová navrhla protiusnesení: 

 

ZM schvaluje  

návrh plánu činnosti Kontrolního výboru pro rok 2021 bez bodu č. 7 a č. 10. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [10/8/3] – nebylo přijato 

  

 

ZM schvaluje  

návrh plánu činnosti Kontrolního výboru pro rok 2021. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/2/8] – nebylo přijato 

 

 

  

17. Vodohospodářské sdružení Turnov - specifikace zadání analýz   
 

Rozprava:  

Aktuálně probíhají na půdě RS VHS Turnov další jednání o úpravě stanov VHS Turnov. Otázka "vypořádání 

majetku při vystoupení člena ze svazku" ukazuje, jak obtížné je najít napříč Radou sdružení VHS Turnov shodu. 

Požadované analýzy tak mají nejen poskytnout pohled "za dva kopce", tedy na případné vystoupení města Turnov 

z dobrovolného svazku obcí VHS Turnov, ale zároveň poskytnout k jednáním o článku stanov, který se má 

problematice vypořádání věnovat, argumenty a jiný úhel pohledu, než který nabízí vedení VHS Turnov. 

Primárním cílem analýz je lépe zmapovat "bílá místa" v případě, že bychom v budoucnu ze svazku VHS Turnov 

skutečně vystupovali. Přinášíme tedy konkrétní zadání takových analýz, způsob jejich zadání a odhad jejich finanční 

náročnosti. 

 

1. Právní analýza – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v obdobných případech 

vystoupení člena z vodohospodářského sdružení v případě sporu o způsob vydání vodohospodářského majetku 

Odhad finanční náročnosti vypracování analýzy: do 120 tis. Kč. vč. DPH 

 

2. Provozně-technická (vodohospodářská) analýza 

Odhad finanční náročnosti vypracování analýzy: do 100 tis. Kč. vč. DPH 

 

3. Daňově-účetní analýza vypořádání majetku při vystoupení člena ze svazku VHS Turnov (zadání bude nejdříve 

komunikováno v radě sdružení VHS, s tím, aby analýzu zadalo VHS Turnov) 

Odhad finanční náročnosti vypracování analýzy: 250- 750 tis. Kč. vč. DPH 

 

4. Posouzení finalizovaného návrhu nových stanov VHS Turnov 

Odhad finanční náročnosti vypracování analýzy: odhad 100 tis. Kč vč. DPH (záleží na rozsahu změn v našem návrhu 

stanov), termín do 15. srpna 2021 

 

V letech 2018-2021 bylo z městského rozpočtu do rozpočtu VHS formou individuální dotace nasměřováno cca  

2018 – 20,24 mil. Kč, 2019 – 11,35 mil. Kč, 2020 – 10,44 mil. Kč, 2021 – 5,3 mil. Kč, zvlášť pak je poukazována 

vratka nájemného VHS ve výši 4,15 mil.Kč/ročně. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Uchytil, p. Hejduk, p. Špinka, p. Hocke, p. Miklík, p. Kordová, p. Loukota, p. Knížek, p. 

Svobodová 

V diskusi zaznělo: V Turnově stavíme největší čistírnu, to nevnímáte. Všechny posudky mají kontraposudky. Jestli 

Turnov chce něco zkoumat, tak ať si to zaplatí.; Chci se zeptat zástupců koalice, jestli chtějí vystoupit z VHS?; 

Záleží na nových stanovách.; Mojí prioritou je dojednat nové stanovy a setrvat ve VHS.; Točíme se neustále v kruhu. 

Musíme dojednat stanovy, aby byly schůdné.; Bohužel chybí vstřícnost ze strany malých obcí. My projevujeme 

snahu. Co bude dál v září, se uvidí.; Nemůžu podpořit analýzy, jde jen o to, kolik bude stát vystoupení Turnova 

z VHS.; Jde o to, co se bude dít, když jeden z členů vystoupí ze svazku. O tom jsou analýzy.  

 

 

 



17  Zápis Zastupitelstva města Turnov 27. 5. 2021 

p. Hocke navrhl přestávku na 15 min. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/0] – přestávka byla schválena 

 

P. Mikula se na tento bod přihlásil distančně. 

 

 

Usnesení ZM č. 176/2021 

ZM schvaluje  

schvaluje zadání právní analýzy – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v obdobných 

případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení v případě sporu o způsob vydání vodohospodářského 

majetku. ZM bere na vědomí konkrétní obsah této analýzy, včetně předpokládaného časového, finančního 

harmonogramu a samotného způsobu zadání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 177/2021 

ZM schvaluje  

zadání posouzení finalizovaného návrhu nových stanov VHS Turnov. ZM bere na vědomí konkrétní obsah této 

analýzy, včetně předpokládaného časového, finančního harmonogramu a samotného způsobu zadání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/0] 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. června 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Daniela Weissová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

 


