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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 24. června 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: Bc. Ondřej Fotr, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel 

Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal KřížMgr. 

Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav 

Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, 

RNDr. Josef Uchytil, DiS.  

 

Nepřítomni: 

 

 

Omluveni: 

 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

PhDr. Hana Maierová, Daniela Weissová, Lukáš Bělohradský, Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Martin 

Hrubý, Ivan Kunetka, David Schindler            

 

PhDr. Hana Maierová, Daniela Weissová, Lukáš Bělohradský, Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Martin 

Hrubý, Ivan Kunetka, David Schindler 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Jiří Kos, Ing. Zbyněk Miklík 

 

 

Přítomno 0 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 je uložen na 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html. Zastupitelé i přihlížející 

občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

Do programu jednání nebyl zařazen žádný jiný bod. P. Hocke navrhuje stáhnout bod č. 6 z jednání. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 178/2021 

ZM souhlasí  

s navrhovaným programem jednání bez bodu č. 6. 
 

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

 

 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
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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. 

3. 

Plánovací smlouva – JUTA 

Ústavní stížnost - žaloba ČR ÚZSVM o určení vlastnictví 

pozemků pod bytovými domy 

Ing. Tomáš Hocke         17:05 – 17:30                                                                        

4. 

 

Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko a 

přijetí daru 

                                                                                 

Záležitosti odboru rozvoje města 

5. Změna č. 3 Územního plánu Turnov                                        17:30 – 17:45                                        

Záležitosti odboru finančního 

6. Obecně závazná vyhláška - daň z nemovitých věcí – bod byl 

stažen z jednání 

Ing. Tomáš Hocke         17:45 – 18:15                                                                        

7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021        

8. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2020        

9. Závěrečný účet za rok 2020        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost Mgr. Petra Houšková    18:15 – 18:35                                                                          

11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 

aktivity 

                                                                                

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

13. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci                                                                                

Ostatní 

14. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke           18:35 – 18:40                                                                      

Přestávka                                                                                                                                                    18:40 – 18:50 

Ostatní 

15. Výbory zastupitelstva města - změny členů Ing. Tomáš Hocke           18:50 – 19:20                                                                           

16. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – smlouva o příplatku mimo 

kapitál, dodatek č. 1 

                                                                                 

17. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu                                                                                 

18. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu svazku za rok 

2020 

Mgr. Petra Houšková                                                                                      

19. Dům přírody Českého ráje - dotace na provoz Mgr. Jana Svobodová                                                                                      

 

 

  

2. Plánovací smlouva - JUTA   
 

Rozprava:  

Firma JUTA a. s. má vydané pravomocné územní rozhodnutí na stavbu nové výrobní a skladové haly o 

nepravidelném půdorysu o maximálních rozměrech 60 x 90 m. Stavba je umístěna na par. č. 1829/10, 1829/14, 

1832/1, 1832/2, 1832/4, 1832/5, 3898/1 v katastrálním území Turnov. Součástí stavby je i napojení haly na areálový 

vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, areálový STL plynovod, kabelové vedení VN 35 kV včetně vestavěné 

trafostanice 1600 kVa, 35/0,4 kV a venkovní úpravy. Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy do areálu 

JUTY a. s. odbor dopravní Městského úřadu Turnov požaduje úpravu pozemní komunikace p. p. č. 1841 v k. ú. 

Turnov od křižovatky s ul. Palackého po vjezd do areálu investora včetně, ve smyslu § 39 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě tohoto požadavku se konalo jednání za účasti Města Turnov a zástupců firmy JUTA a. s., kde město 

předložilo požadavek na uzavření plánovací smlouvy. Tento požadavek město uplatnilo také v rámci stavebního 

řízení. Firma JUTA a. s. akceptovala návrh města a obě strany se tak dohodly na obsahu plánovací smlouvy. 

Předpokládaný termín realizace stavby výrobní haly je v roce 2022, dokončení v roce 2023. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Vnímám to jako dobrý projekt. Koškova ulice je součástí Greenway Jizera, nebylo by dobré 

rovnou opravit výmoly?; Můžeme to zvážit, závisí to na finančních možnostech města. 
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Usnesení ZM č. 179/2021 

ZM schvaluje  

uzavřít plánovací smlouvu s firmou JUTA a. s., IČ 45534187, Doubská 417, 544 01 Dvůr Králové. 
 

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

  

 

3. Ústavní stížnost - žaloba ČR ÚZSVM o určení vlastnictví pozemků pod bytovými domy   
 

Rozprava:  

Předkládáme ZM na vědomí informace o průběhu sporu města Turnov o určení vlastnictví pozemků pod bytovými 

domy ve vlastnictví SBD Turnov s ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM")  - 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR.  

V roce 1991 převedla Česká republika na město Turnov pozemky zastavěné bytovými doby ve vlastnictví třetí osoby 

– SBD Turnov (Stavební bytové družstvo Turnov). 

- Dopisem ze dne 17. 5. 2012 ÚZSVM oznámil, že prověřuje oprávněnost přechodu vlastnictví pozemků pod 

budovami SBD Turnov z majetku ČR na město Turnov a požaduje vrácení těchto pozemků. ÚZSVM má zato, že 

pozemky nabyl československý stát zastoupený městským národním výborem. Po schválení zákona č.172/1991 Sb. 

přešly pozemky dnem účinnosti zákona do vlastnictví obcí, kterým k 23. 11. 1991 příslušelo právo hospodaření, 

pokud s těmito věcmi ke dni 24. 5. 1991 obce zároveň hospodařily. Vzhledem k tomu, že na pozemcích již byly 

postaveny domy ve vlastnictví jiného subjektu, příslušná města s nimi nehospodařila. Převody v roce 1991 proběhly 

v rozporu se zákonem a obce se na základě těchto převodů nestaly vlastníky zastavěných pozemků. 

- Soudy všech stupňů jednotně a v souladu s ustálenou judikaturou, došly k závěru, že podmínka faktického 

hospodaření nebyla v tomto případě splněna proto, že se jednalo o pozemky zastavěné bytovými domy ve vlastnictví 

třetí osoby. Převody v roce 1991 proběhly v rozporu se zákonem a obce se na základě těchto převodů nestaly 

vlastníky zastavěných pozemků. 

- Soudy následně řešily druhou právní otázku – zda po převodu pozemků mohlo dojít s ohledem na plynutí času (u 

nemovitostí je lhůta 10 let) k vydržení vlastnického práva ve prospěch obce. 

- Okresní soud v Semilech dospěl k závěru, že k vydržení došlo, naproti tomu odvolací soud v Hradci Králové a 

Nejvyšší soud České republiky dospěly k závěru, že k vydržení dojít nemohlo. Oba soudy spatřovaly nedostatek 

dobré víry v tom, že město si muselo být vědomo, že pro převod v roce 1991 nebyly splněny jasně formulované 

zákonné podmínky, a že již od devadesátých let judikatura jednoznačně definovala, že pro převod musí být splněna 

podmínka faktického hospodaření s pozemky. 

- Město Turnov podalo v zastoupení Mgr. Ing. Martinem Pintou, advokátem se sídlem Mozartova 679/21, Liberec, 

ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2020, rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové 

ze dne 10. 6. 2019 a Okresního soudu v Semilech ze dne 6. 12. 2018 a 26. 11. 2019. 

- Nyní jsme obdrželi Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 330/21 ze dne 25. 5. 2021, který ústavní stížnost odmítá. Proti 

tomuto rozhodnutí není opravný prostředek. Ústavní soud nezjistil, že by v projednávané věci došlo k zásahu do 

ústavně zaručených práv stěžovatele (města Turnov). 

- Vlastníkem pozemků p. č. 2600/87, 2600/112, 2600/91, 2544/3, 2600/104, 1213/4, 1213/5, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 

1213/10, 1213/11, 1310/3, 2600/99, 2600/118, 2600/38 a 2600/95 v k. ú. Turnov a pozemků p. č. St. 641, 639, 551, 

552, 553, 564 v k. ú. Daliměřice, a pozemku p. č. 2600/219 vzniklého dle GP č. 5-303-80, Geodézie n. p. Pardubice 

pro vyznačení č. p. 1423 oddělením z pozemku 2600/27, vše k. ú. Turnov, je žalobkyně – Česká republika – 

ÚZSVM. Tento stav je zapsán v evidenci katastru nemovitostí. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 180/2021 

ZM bere na vědomí  

průběh řízení a usnesení Ústavního soudu ČR. 
 

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

 

 

4. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko a přijetí daru   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám materiál popisující návrh opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, včetně 

navrženého financování darem. Pan Petr Zikuda, vlastník areálu Šetřilovsko nabídl možnost realizace opravy 

užitkového vodovodu a to jeho kompletní výměnou, polyetylenovým potrubím průměru 110mm, včetně financování 

formou daru městu Turnov ve výši 484 tis. Kč ze strany firmy ZIKUDA-vodohospodářské stavby. Realizaci opravy 

užitkového vodovodu by na základě výjimky ze směrnice pro zadávání zakázek udělené radou města provedla firma 

ZIKUDA – vodohospodářské stavby za cenu finančního daru, tedy 484 tis. Kč v průběhu podzimu 2021. 
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Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 181/2021 

ZM schvaluje  

akci Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, včetně přijetí finančního daru ve výši 484 tis. 

Kč od firmy ZIKUDA – vodohospodářské stavby. 
 

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

 

 

5. Změna č. 3 Územního plánu Turnov   
 

Rozprava:  

Město Turnov má platný Územní plán Turnov, který vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 299/2014 ze dne 26. 

6. 2014. Územní plán nabyl účinnosti 26. 7. 2014. Dále má město platnou Změnu č. 1 Územního plánu Turnov 

vydanou usnesením zastupitelstva města č. 387/2017 ze dne 14. 12. 2017, účinnou od 30. 12. 2017, a Změnu č. 2 

vydanou usnesením zastupitelstva města č. 41/2020 ze dne 27. 2. 2020, účinnou od 24. 4. 2020 (dále Územní plán 

Turnov).  

Zastupitelstvo města Turnov 28. 5. 2020 usnesením č. 162/2020 schválilo obsah Změny č. 3 Územního plánu 

Turnov a usnesením č. 163/2020 schválilo pořízení zkráceným postupem. Obsahem změny bylo:  

1. Prověřit změnu funkčního využití p. p. č. 108/1 a 109 v k. ú. Malý Rohozce – za pivovarem, z plochy Z – Orná 

půda, trvalý travní porost na plochu pro výrobu (VP – průmyslová výroba a sklady nebo VS – Plochy smíšené 

výrobní).  

2. Prověřit změnu funkčního využití části p. p. č. 708/12 v k. ú. Daliměřice z plochy VP – Průmyslová výroba a 

sklady na plochu OV – Občanské vybavení.  

3. V souvisejících plochách na Vesecku prověřit a případně aktualizovat zastavěné území včetně převodu 

zastavitelných ploch do stavových ploch podle aktuálního stavu v území a Katastru nemovitostí.  
 

Ad. 1. Návrh na vymezení zastavitelné plochy VS – Výroba smíšená za pivovarem byl podán vlastníkem pozemku 

pro záměr výstavby centra TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. V rámci veřejného projednání 

uplatnil nesouhlasné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 

Městský úřad Turnov z hlediska ochrany přírody a krajiny. Zároveň Ústav fyziky a plazmatu podal písemné 

vyjádření, že na záměru již netrvají, a realizaci centra připravují v areálu Dioptry v Sobotecké ulici. Tuto skutečnost 

písemně sdělil i Odbor správy majetku. Za pivovarem proto bude ponechán stávající stav podle platného Územního 

plánu Turnov (p. p. č. 108/1 a 109 v k. ú. Malý Rohozec zůstanou i nadále v ploše Z – Orná půda, trvalý travní 

porost). 
 

Ad. 2. Návrh na vymezení plochy OV – Občanské vybavení na p. p. č. 708/12 v k. ú. Daliměřice byl podán 

vlastníkem pozemku (město Turnov) pro záměr výstavby požární zbrojnice – výjezdové základny pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů města Turnov. Ta je plánována v návaznosti na již vymezenou plochu OV na p. p. č. 

851/1 v k.ú. Turnov pro stanici Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje (Integrované výjezdové 

centrum Turnov – Vesecko). V rámci projednání došlo k úpravám hranic ploch tak, aby jejich vymezení odpovídalo 

architektonické studii 

záměru, která byla odsouhlasena na jednání ZM 25. 02. 2021 usnesením č. 22/2021. Úpravami nedošlo k novému 

záboru ZPF. Pro plochu je stanovena specifická podmínka dopravního napojení prostřednictvím komunikací nižších 

tříd, nikoliv přímým napojením na silnici I. třídy (požadavek Ředitelství silnic a dálnic ČR). Další specifickou 

podmínkou je napojení na vodovodní a kanalizační řad (požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje – 

vodoprávního úřadu). 
 

Ad. 3. Proběhl převod návrhové plochy VP – Z25 – Průmyslová výroba a sklady na plochu stabilizovanou v 

zastavěném území. Jedná se o automatickou formální úpravu dle stavu v území (povolená a realizovaná výrobní hala 

Amix Productin, s.r.o. a funkční i územní souvislost s body 1.a 2.). 
 

Kompletní dokumentace Změny č. 3 Územního plánu Turnov k vydání je zveřejněna na 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/uzemni-plan-turnov/. 

 

Diskuse: 0 

 

 

 

 

 

 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/uzemni-plan-turnov/
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Usnesení ZM č. 182/2021 

ZM ověřuje  

že Změna č. 3 Územního plánu Turnov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizací č. 1, 2 a 3, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 ani se stanovisky 

dotčených orgánů a Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 183/2021 

ZM rozhodlo  

o námitkách podaných k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 184/2021 

ZM vydává  

dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění, Změnu č. 3 Územního plánu Turnov formou opatření obecné povahy. 
 

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

 

  

6. Obecně závazná vyhláška - daň z nemovitých věcí   
 

Rozprava:  

Bod byl stažen z jednání. 

 

 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021. 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 36.594 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 38.375 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 30.288 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 8.087 tis. Kč.  

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 3 se snižuje o 4.084 tis. Kč na částku ve výši 885 tis. Kč.  

Financování se zvyšuje o 1.781 tis. Kč, na částku ve výši 5.645 tis. Kč.  

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

Podrobné vysvětlení je součástí zveřejněných materiálů na webu města  

https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/program-a-podklady-pro-zasedani-zastupitelstva/program-a-

podklady-pro-zasedani-zastupitelstva-mesta-turnova-dne-24-cervna-2021.html 

 

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

V diskusi zaznělo: Mám informaci ohledně vyúčtování na Fokus, je tam nějaká nevyčerpaná dotace? Je to pravda?; 

Takovou informaci nemám, ale tuto informaci vám poskytnu.; Finanční výbor schválil všemi hlasy a doporučuje 

schválení rozpočtového opatření. 

 

Usnesení ZM č. 185/2021 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 3 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 431.095.869 Kč, navýšením o částku 

36.593.350 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 436.740.327 Kč, navýšením o částku 38.374.350 Kč, a 

financování se upravuje na částku 5.644.458 Kč, navýšení o částku 1.781.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 

 

  

8. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2020   
 

Rozprava:  

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (obcí, příspěvkových organizací) vyplývá ze zákona o 

účetnictví č. 563/1991 Sb., je povinné od 1. 1. 2013. Účetní závěrky příspěvkových organizací schvaluje rada města 

a účetní závěrky obcí má dle zákona o obcích za povinnost schvalovat zastupitelstvo města. Za účetní období roku 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/program-a-podklady-pro-zasedani-zastupitelstva/program-a-podklady-pro-zasedani-zastupitelstva-mesta-turnova-dne-24-cervna-2021.html
https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/program-a-podklady-pro-zasedani-zastupitelstva/program-a-podklady-pro-zasedani-zastupitelstva-mesta-turnova-dne-24-cervna-2021.html


6  Zápis Zastupitelstva města Turnov 24. 6. 2021 

2020 Vám předkládáme ke schválení účetní závěrku města Turnov k rozvahovému dni 31. 12. 2020. K tomuto bodu 

přikládáme přílohou účetní výkazy města Turnov k 31. 12. 2020: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o 

změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích. Tyto výkazy jsou veřejně přístupné na internetových 

stránkách ministerstva financí ČR: http://monitor.statnipokladna.cz/2020/obce/detail/00276227. 

 

Diskuse: p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Finanční výbor doporučil schválení tohoto usnesení. 

 

Usnesení ZM č. 186/2021 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2020 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2020. 
 

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

 

  

9. Závěrečný účet za rok 2020   
 

Rozprava:  

V souladu s platnou legislativou Vám předkládáme závěrečný účet Města Turnov za rok 2020. Tento materiál 

obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2020, údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích, 

výsledky inventarizace majetku a závazků, hospodaření příspěvkových organizací a městských společností s ručením 

omezeným, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu 

fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, dobrovolné svazky obcí a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření města za rok 2020. 

 

Diskuse: p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Finanční výbor doporučil schválení tohoto usnesení. 

 

Usnesení ZM č. 187/2021 

ZM schvaluje  

celoroční hospodaření Města Turnov za rok 2020 bez výhrad. 
 

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

 

  

10. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

Rozprava:  

Pro rok 2021 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život 

obyvatel města Turnov (dotační program Podpora obecně prospěšné činnosti) částka 136 000 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu doručeno celkem 11 žádostí o dotaci. 

Komise určená Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost posoudila všechny došlé žádosti a 

navrhla vyhovět všem žadatelům dle níže uvedené tabulky.  

 

 
název žadatele účel dotace 

požadovaná 

výše dotace 

výše dotace 2020 návrh výše 

dotace 2021 

1 Svaz postižený civilizačními 

chorobami v ČR, z. s. 

IČ 72744383 

činnost spolku 

 

10 000 

  

20 000 

čerpáno 15 705 

požadavek 20 000 

10 000 

2 Český svaz chovatelů, 

Základní organizace Turnov 

1 

IČ 62014838 

činnost spolku/údržba 

výstavní haly 

30 000 

 

20 000 

požadavek 25 000 
20 000 

3 Český svaz včelařů, z. s., 

základní organizace Turnov 

IČ 62014765 

činnost 

spolku/ošetřování 

včelstev, veterinární 

léčiva 

10 000 

 

10 000 

požadavek 10 000 
10 000 

4 Český kynologický svaz 

ZKO 374, Turnov 

IČ 62014293 

činnost spolku/údržba 

cvičiště, výcvikové 

pomůcky, rekultivace 

areálu cvičiště 

8 000 

 

15 000 

požadavek 15 000 
8 000 

http://monitor.statnipokladna.cz/2020/obce/detail/00276227
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5 ČKS – ZKO Žďárek č. 1017 

IČ 04064810 

činnost spolku/oplocení 

prostor cvičiště 

20 000 5 000 

požadavek 40 000 
8 000 

6 Myslivecká společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

činnost spolku 15 000 

 

10 000 

požadavek 15 000 
8 000 

7 Klub přátel železnic 

Českého ráje z. s. 

IČ 49294211 

činnost spolku 30 000 

 

20 000 

požadavek 20 000 
20 000 

8 Tělovýchovná jednota 

Český ráj, spolek 

IČ 15043274 

činnost spolku/otevírání 

a zavírání Skaláku, letní 

sběr odpadků 

25 000 

 

20 000 

požadavek 20 000 
20 000 

9 SH ČMS Okresní sdružení 

hasičů Semily 

IČ 62012746 

činnost spolku/práce a 

soutěže hasičské 

mládeže v rámci okresu 

Semily 

10 000 

  

 8 000 

požadavek 10 000 
7 000 

10 Celia-život bez lepku o. p. s. 

IČ 27048861 

činnost spolku 20 000 5 000 

požadavek 20 000 
5 000 

11 ZAzemí z. s. 

IČ 03080994 

činnost spolku 26 000 10 000 

požadavek 20 600 
20 000 

CELKEM 204 000  136 000 
 

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

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, jejíž vzor byl schválen na jednání Zastupitelstva města dne 25. 6. 2020 

(usnesení č. 225/2020).  

 

Diskuse: p. Houšková 

V diskusi zaznělo: I když tyto spolky nedostaly vysokou podporu, jsou moc rádi a děkují. 

 

Usnesení ZM č. 188/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní 

organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 189/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 1, IČ 

62014838 na podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 190/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov, IČ 

62014765 na podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 191/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 na 

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

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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Usnesení ZM č. 192/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Žďárek-1017, IČ 04064810 na 

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

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 193/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na podporu 

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

na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 194/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na podporu 

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

na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 195/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 na 

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

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 196/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč pro spolek SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 na 

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

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 197/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro společnost Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861 na podporu činnosti v 

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

obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 198/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro společnost ZAzemí, z. s., IČ 03080994 na podporu činnosti v roce 2021. 

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

prospěšnou činnost. 
 

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

 

  

11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity   
 

Rozprava:  

Pro rok 2021 byla vyčleněna z rozpočtu města částka 104 000 Kč na podporu organizací a subjektů, které se 

zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a mimoškolními aktivitami. 
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Přehled došlých žádostí – návrh na rozdělení dotací: 

č. 

žadatel účel dotace 

 

předpo

kládan

é 

příjmy  

(bez 

požado

vané 

dotace) 

 

Předpo

klád. 

výdaje 

požadov

aná výše 

dotace 

NÁVRH DOTACE  

1. Centrum pro 

rodinu Náruč, z. 

ú. 

IČ 70155097 

Prázdninová náruč 

 

 

Příměstské tábory 12. – 16.7./22 

dětí, 26. – 30.7./22 dětí (celkem 

44 dětí - 2x15 4-7 let, 2x7 

z pěstounských rodin), Skálova 

540, 2 organizátoři + 1 úklid 

Výtvarná dílna 19. – 23. 7. 

(předběžný termín), místo 

v řešení, cca 100 dětí, 1 

organizátor + 1 úklid 

 

75 000 

 

98 870 

 

23 470 

 
23 000 

 

(7 500  

50 Kč os/den/dítě 

+ 10 500  

150 Kč os/den/dítě 

pěstounské rodiny 

+ 5 000 dílny) 

2. Tělocvičná 

jednota Sokol 

Turnov 

IČ 13582518 

Příměstský tábor mažoretek All 

Stars TJ Sokol Turnov 

2 turnusy: 12. – 16. 7./25 dětí, 9. 

– 13. 8./25 dětí (celkem 50 dětí), 

Skálova 540, 5 organizátorů 

 

 

95 000 

 

110 000 

 

15 000 

 
12 500 

3. Tělovýchovně 

sportovní club 

Turnov  

z. s. 

IČ 15045544 

Sportovní letní příměstský 

tábor judo 2021 

19. – 23. 7./35 dětí, Turnov, 7 

organizátorů 

 

 

73 500 

 

88 500 

 

15 000 

 
8 750 

4. Muzeum 

Českého ráje 

v Turnově, 

přísp. org. 

IČ 00085804 

Řemeslné soboty na Dlaskově 

statku – Jak se šilo statku II. 

Doprovodný vzdělávací program 

k expozici „Kolovrátek, stav i 

jehla“ - seznámit s řemeslnými 

postupy a tradičními technikami 

zhotovení lidového oděvu, 

Dlaskův statek v Dolánkách, 8 

dílen v termínu 10. 7. – 28 .8. 

2021, 1 500 dětí, 10 organizátorů 

 

15 000 

 

38 000 

 

23 000 

 
23 000 

5. Muzeum 

Českého ráje 

v Turnově, 

přísp. org. 

IČ 00085804 

Lezecké čtvrtky a Noc v muzeu 

Vzdělávací a aktivně poznávací 

(stanoviště) akce pro přiblížení 

lezeckého sportu v Čr, muzeum 

Turnov, všechny čtvrtky v termínu 

8. 7. - 27. 8., 300 – 400 dětí, 10 

organizátorů 

 

 

48 000 

 

71 000 

 

23 000 

 

 

23 000 
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6. Povyk, z. s. 

IČ 27024717 
Mašovský pizza cup 2021 

sportovní volnočasová soutěž pro 

děti, Turnov-Mašov, 4 soutěžní 

kola (florbalový turnaj) 9-

12/2021, 12 dětí/1turnaj, 1 

organizátor 

 

 

 

 

3 600 

 

3 600 

 
1 800 

7. ILMA AGENCY 

s. r. o. 

IČ 63219654 

Letní pohybový tábor dětí a 

mládeže ILMA 

pobytový, 14. – 21. 8./75 dětí, 

Všelibice, Liberec, 15 

organizátorů  

204 

500 

 

234 500 

 

30 000 

 

 

0 

CELKEM 

 

154 070 92 050 

 

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

poskytnutí dotace, jejíž vzor byl schválen při jednání Zastupitelstva města Turnov usnesením č. 136/2020 dne 30. 4. 

2020. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 199/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 23 000 Kč pro ústav Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097 na projekt 

Prázdninová Náruč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 200/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12 500 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Příměstský tábor mažoretek All Stars TJ Sokol Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 201/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 750 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s., IČ 15045544 na projekt 

Sportovní letní příměstský tábor judo 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 202/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 23 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Řemeslné soboty na Dlaskově statku – Jak se šilo statku II. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 203/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 23 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Lezecké čtvrtky a Noc v muzeu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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Usnesení ZM č. 204/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1 800 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 2021. 

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

aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 205/2021 

ZM rozhodlo  

neposkytnout dotaci společnosti ILMA AGENCY s. r. o., IČ 63219654 na projekt Letní pohybový tábor dětí a 

mládeže ILMA pro nesoulad dodaného rozpočtu. 
 

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

 

  

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Rozprava:  

Pro rok 2021 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 120 000 Kč, zůstatek sportovního fondu z roku 2020 je 

51 000 Kč, celkem je tedy ve sportovním fondu 171 000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze sportovního fondu bylo v řádném termínu doručeno celkem 

9 žádostí. Správní rada sportovního fondu posoudila na svém jednání dne 19. 5. 2021 předmětné žádosti a navrhla 

podpořit všechny projekty dle následně uvedeného přehledu. 
 

Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

žadatel účel dotace 

 

předpok

ládané 

příjmy  

(bez 

požadov

ané 

dotace) 

 

předpokl

ádané 

výdaje 

požadova

ná výše 

dotace 

NÁVRH 

DOTACE  

1 

AC Turnov, z. s. 

IČ 00527271 

Hruštice 2021 – běžecký závod 

turnovských atletů na 10 a 15 km 

(48. ročník, MS Luvíka Daňka, start závodu - 

Hruštice, cca 120 závodníků, trvání 5 hod., 

30 organizátorů) 

7. 11. 2021  

32 000 50 000 18 000 18 000 

2 

ABT Česana 

Rohozec 

z. s. 

IČ 22751173 

Dětský pohár Rohozec 2021 

(9. ročník, areál Pivovaru Rohozec, cca 150 

závodníků, trvání 8 hod., 10 organizátorů) 

2. 10. 2021 (změna termínu dle epid. situace) 

8 000 13 000 5 000 5 000 

3 

ABT Česana 

Rohozec  

z. s. 

IČ 22751173 

Rohozecký triatlon 2021 

(10. ročník, start/cíl Valečov, Boseň-

poslední závod miniseriálu Triatlon cup 

Rohozec, cca 150 závodníků, trvání 12 hod., 

10 organizátorů), 11. 9. 2021 

23 000 

 

 

28 000 

 

 

5 000 

 
5 000 

4 

ILMA AGENCY 

s. r. o. 

IČ 63219654 

 

Czech Dance Championship 2021 

(13. ročník, národní taneční soutěž – uzavírá 

celorepublikovou taneční soutěžní sezónu, 

KC Střelnice, cca 1500 účastníků, trvání 50 

hod., 20 organizátorů) 

4.-6. 6.2021 (náhradní termín 27.-29.8.2021) 

160 000 

 

 

210 000 

 

50 000 

 
8 000 

5 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Cena města Turnov“ 

(15 let pořádání střeleckých soutěží, tradiční 

závod v brokové střelbě na asfaltové terče, 

střelnice Malý Rohozec, účast 35 - 45 

střelců, trvání 7 hod., 6 organizátorů), 19. 9. 

2021 

8 000 

 

12 000 

 

4 000 

 
4 000 
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6 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Memoriál Milana 

Smolíka“ 

(15 let pořádání střeleckých soutěží, tradiční 

závod v brokové střelbě na asfaltové terče, 

střelnice Malý Rohozec, účast 35-45 střelců, 

trvání 7 hod., 6 organizátorů,) 24. 7. 2021 

9 000 

 

13 000 

 

4 000 

 

 

4 000 

7 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Turnov   

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Soustředění mládeže stolního tenisu  

(sokolovna Turnov a okolí, účast 20 dětí, 

trvání 5 dnů, 3 organizátoři) 

23. – 27. 8. 2021 

 

18 000 

 

40 300 

 

22 300 

 

 

10 000 

8 

Tělovýchovná 

jednota Turnov, 

z. s. 

IČ 15045528 

Pěkné prázdniny s orientačním během 

v Českém ráji 

(30. ročník, tradiční mezinárodní akce v OB 

pro všechny věkové kategorie, Kacanovy, 

účast 1000 závodníků, trvání 60 hod., 80 

organizátorů) 

20. – 22. 8. 2021 

240 000 

 
300 000 

 

60 000 

 

 

 

60 000 

9 

xxxxxxxxxxx 

Turnov Streetball Challenge 2021 

(10. ročník, sportovně kulturní akce, 

venkovní sportoviště u haly TSC, účast 150 

sportovců, trvání 12 hod., 5-6 organizátorů), 

26. 6. 2021 

9 000 

 

 

21 000 

 

12 000 

 
12 000 

CELKEM 180 300 126 000 
 

Mimo žadatelů pod č. 4 a 7 navrhuje správní rada podpořit projekty v plné výši požadavku žadatele.  

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

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, jejíž vzor byl schválen na jednání Zastupitelstva města dne 30. 4. 2020 

(usnesení č. 155/2020).  

 

Diskuse: p. Mikula 

V diskusi zaznělo: Byla nahlášena druhá výzva. 
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmu 

 

Usnesení ZM č. 206/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2021 – běžecký 

závod turnovských atletů na 10 a 15 km. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 207/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Dětský pohár 

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

sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 208/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 

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

sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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Usnesení ZM č. 209/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro společnost ILMA AGENCY s. r. o., IČ 63219654 na projekt Czech Dance 

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

na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 210/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 

Střelecká soutěž  - Cena města Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 211/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 

Střelecká soutěž - Memoriál Milana Smolíka. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 212/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (oddíl stolního tenisu), IČ 

13582518 na projekt Soustředění mládeže stolního tenisu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 213/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl orientačního běhu), IČ 

15045528 na projekt Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 22-21-108, 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 sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 214/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč pro xxxxxxxxx na projekt Turnov Streetball Challenge 2021. Použití dotace 

se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu 

města Turnov. 
 

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

 

  

13. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci   
 

Rozprava:  

Pro rok 2021 byla v rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 80 000 Kč. V rámci vypsané 

výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu stanoveného účelu pro žadatele 

vyčleněno 40 000 Kč. 

V termínu určeném výzvou byly doručeny 2 žádosti o dotaci. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady 

města Turnov, jako kompetentní orgán pro posuzování žádostí o dotaci určený Pravidly pro poskytování dotací na 

zahraniční spolupráci, posoudila na svém jednání dne 8. 6. 2021 došlé žádosti a navrhla vyhovět oběma žadatelům 

dle níže uvedeného přehledu. 
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žadatel projekt 

předpokládané 

příjmy 

(bez 

požadované 

dotace) 

předpoklád

ané výdaje 

požadova

ná výše 

dotace 

NÁVRH 

DOTACE 

1 

Spolek IMUZA 

IČ 06394884 

Colture-Company, umělecký 

most Cologne-Turnov 

 

stručný popis: 

reprezentace města v Německu, 

umělecká představení (zkoušky 

souboru a živá divadelní 

představení) konaná v Německu 

a ČR, pořadatel – Festivaly 

v Duisburgu a Heidelbergu 

 

počet účastníku zapojených do 

projektu: 10 

 

termín realizace: 

podzim/2021 

250 000 

 

 

 

 

 

270 000 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

20 000 

2 

Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov 

IČ 28166426 

Reciproční soustředění 

mládeže ve spolupráci 

s mládeží z Niesky  

 

stručný popis: 

pětidenní soustředění 

(sokolovna Turnov) oddílu 

stolního tenisu za účasti mládeže 

z partnerského města  

 

počet účastníku zapojených do 

projektu:  

16 dětí + 4 dospělí 

 

termín realizace: 

26. -30. 7. 2021 

16 000 

 

 

 

 

38 200 

 

 

 

 

22 200 

 

 

20 000 

 

CELKEM 

 

42 200 

 

40 000 
 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci dotačního programu Podpora zahraniční spolupráce, bude sepsána 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, jejíž vzor byl schválen v Zastupitelstvu města 

dne 30. 5. 2019 (usnesení č. 209/2019). 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 215/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt Colture-Company, umělecký 

most Cologne-Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na zahraniční spolupráci. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 216/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (oddíl sportovního tenisu), IČ 

13582518 na projekt Reciproční soustředění mládeže ve spolupráci s mládeží z Niesky. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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14. Příspěvky občanů   
 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

  

            

15. Výbory zastupitelstva města - změny členů   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám materiál popisující změny v členství ve výborech zastupitelstva města. 
 

Kontrolní výbor zastupitelstva města 

Dne 2. 6. 2021 jsem obdržel rezignaci od pana zastupitele Lukáše Bělohradského na členství v kontrolním výboru. 

Protože pan zastupitel byl rovněž předsedou kontrolního výboru, je potřeba rovněž zvolit nového předsedu 

kontrolního výboru.  

Nově navrhované složení kontrolního výboru ZM (celkem 9 členů): 

Daniela Weissová (Piráti) – předkyně výboru 

Jan Lochman (PROTO), Jiří Vele (NB), Dagmar Brabcová (ODS), Jindřich Zeman (spol. nominace), Josef Zajíček 

(ANO), Ing. Michal Kříž (ANO), Ing. Miloslav Šorejs (NB), Ivan Dřevikovský (Piráti). 
 

Výbor pro sport 

Předseda výboru ZM pro sport pan Jiří Mikula přijmul rezignaci pana Mgr. Aleše Mikla na členství ve výboru a 

navrhuje náhradu za paní Mgr. Martinu Markovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu 

v Turnově.  

Nově navrhované složení výboru ZM pro sport (celkem 9 členů): 

Jiří Mikula (PROTO + malé sportovní spolky) - předseda výboru 

Mgr. Jana Svobodová (nezařazená), Ing. Zbyněk Miklík (Piráti), Ing. Tomáš Špinka (ODS), Ing. Jaroslav Knížek 

(ANO), Jiří Vele (sport-velká jednota), Bc. Jindřich Kořínek, (společná nominace), Mgr. Filip Stárek (sport-velká 

jednota), Mgr. Martina Marková. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 217/2021 

ZM bere na vědomí  

rezignaci pana Lukáše Bělohradského na členství v kontrolním výboru zastupitelstva města. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 218/2021 

ZM volí  

za člena kontrolního výboru zastupitelstva města pana Ivana Dřevikovského. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/5]  

 

Usnesení ZM č. 219/2021 

ZM zvolilo  

předsedou kontrolního výboru zastupitelstva paní Danielu Weissovou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/5] 

  

Usnesení ZM č. 220/2021 

ZM bere na vědomí  

rezignaci pana Mgr. Aleše Mikla na členství ve výboru zastupitelstva města pro sport. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 221/2021 

ZM volí  

za člena výboru zastupitelstva pro sport paní Mgr. Martinu Markovou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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16. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – smlouva o příplatku mimo kapitál, dodatek č. 1   
 

Rozprava:  

Předkládám dodatek č. 1 ke smlouvě o příplatku mimo vlastní kapitál Krajské nemocnice Liberec, a. s. (dále KNL), 

kterou jsme uzavřeli v roce 2018. Důvodem předložení dodatku je nedokončené projekční a realizační práce na akci 

Revitalizace ARO Turnov, které byly jednou z podmínek smlouvy, viz čl. 3. Práce měli být dokončeny do 31. 12. 

2020. 

Bohužel díky relativně složitému hledání nového umístění oddělení ARO v areálu turnovské nemocnice, spojené 

také s nově požadovaným urgentním příjmem (požadavek interních oborů a trend v nemocnicích akutní péče), 

požadavkem na nové ordinace (snaha vymístit ordinace z dětského oddělení), rozšíření IBD centra, řešením nové 

lůžkové jednotky (v nemocnici máme stále 5 lůžkové pokoje), zázemím personálu (dlouhodobě chybějící šatny), vše 

posílené chaosem okolo pandemie, se nepodařilo termín naplnit. 

Dodatek smlouvy č. 1, zpracovává KNL v základních tezích: 

 navrhuji posunout termín na 31. 12. 2024 

- konstatovat, že do 31. 12. 2020 byly provedeny přípravné a projektové práce – zpracovány variantní studie a další 

podklady, více se nemohlo vzhledem k pandemické situaci realizovat 

- z nástavby na objektu TB a TC bylo přistoupeno po prověření této varianty k výhodnější alternativě 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 222/2021 

ZM schvaluje  

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a. s. 
 

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

 

  

17. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  

Valná hromada Krajské nemocnice Liberec, a. s., se bude konat dne 25. 6. 2021 od 13.00 hod. v budově Krajské 

nemocnice Liberec, Husova 357/10, Liberec I - Staré Město. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 223/2021 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 25. 6. 2021 a ukládá Ing. Tomáši 

Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

 

  

18. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020   
 

Rozprava:  

Jako zástupce Turnova, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., předkládám Závěrečný účet svazku za rok 2020 na 

jednání našeho zastupitelstva. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 224/2021 

ZM bere na vědomí  

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2020. 
 

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

 

  

19. Dům přírody Českého ráje - dotace na provoz   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám ke schválení úpravu již schválené finanční podpory ze strany Města Turnov vůči provozovateli 

Domu přírody Českého ráje v Dolánkách. Od 1. 5. 2021 převzala provoz Domu přírody Českého ráje v Dolánkách 

příspěvková organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Střevlík, proto bychom měli změnit 
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příjemce již deklarované dotace od Města Turnov. Změna je vyvolána odchodem společnosti Suchopýr ze zapsaného 

ústavu Ekocentrum Oldřichov v Hájích a následným řešením, které prezentuje Liberecký kraj. 
 

Dům Přírody Dolánky a budoucí provoz 

Od 1. 5. 2021 převzal zodpovědnost za provoz Domu Přírody Českého ráje v Dolánkách plně Středisko Ekologické 

Výchovy Libereckého Kraje, příspěvková organizace. Zároveň se připravuje plný odchod Suchopýru ze zapsaného 

ústavu Ekocentrum Oldřichov v Hájích, ten by měl proběhnout k poslednímu dni tohoto roku. 

Konkrétně to tedy znamená tyto skutečnosti: 

Kavárna pro veřejnost zůstane v provozu nadále, jak bylo zvykem (až bude možné plně otevřít ve vztahu k 

omezením, není aktuálně žádný stálý personál). Každopádně se s tímto počítá nejpozději od 1. 7.2021. 

Sídlo Geoparku Český Ráj bude umístěno v Domu Přírody v Dolánkách a zároveň bude podepsána smlouva o 

spolupráci. Smlouva bude zastřešovat skutečnost, že nájem geoparkem nebude hrazen, ale bude započten s 

poskytnutou službou odborných přednášek. Tyto přednášky se zkušebně budou konat 2 x do měsíce do konce tohoto 

roku. Podle reálné návštěvnosti by se stanovila dlouhodobá frekvence přednášek. 

Prostory domu přírody budou postupně upraveny tak, aby plnili dobře funkci interpretačního centra pro potřeby 

Geoparku Český ráj. 

Liberecký kraj bude svými prostředky pomáhat propagací těchto akcí, případně s propojením středních skol s těmito 

aktivitami. 

Od začátku se počítá, že Střevlík zajistí v objektu školní programy a v sezóně zajistí stálého pracovníka pro výklad v 

kontextu s územím, Střevlík bude taky jako organizace zodpovídat za technický provoz budovy. 

AOPK ČR souhlasí s tímto nastavením a dále bude finančně i odborně podporovat činnost Domu Přírody v 

Dolánkách. 

Aktuální smlouva v příloze by měla být upravena pro jeden subjekt, a to Středisko ekologické výchovy Libereckého 

kraje – Střevlík, příspěvková organizace, na částku 200.000 Kč ročně pro roky 2021 – 2025. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 225/2021 

ZM schvaluje  

vypovězení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení ZM č. 392/2016 ze dne 24. 11. 20216 z důvodu 

nerealizace projektu příjemcem dotace. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 226/2021 

ZM schvaluje  

zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, 

příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ: 75063144 na provozování Domu přírody Českého ráje v 

Dolánkách z rozpočtu města Turnova a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. Roční 

dotace od Města Turnov je ve výši 200.000 Kč, jedná se o roky 2021 – 2025. 
 

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

  

 

 

 

V Turnově dne 1. července 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Jiří Kos 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík 

ověřovatel zápisu 

 


