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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

• Dotační statut města Turnov ze dne 28. 3. 2019 

• Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov ze dne 28. 3. 2019 
 
Projednáno:    správní radou kulturního fondu dne 29. 9. 2021 
  Radou města Turnov dne 6. 10. 2021 
                           
Vztah k rozpočtu:  Kulturní fond - ř. 2100000513  
 
Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení zastupitelé, 

pro rok 2021 je k dispozici v kulturním fondu částka 720 943 Kč (640 000 Kč vyčleněno pro rok 2021 
v rámci rozpočtu + 80 943 Kč zůstatek z minulého období). Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 
560 600 Kč. Pro II. výzvu rozhodla správní rada kulturního fondu alokovat celkem 108 200 Kč. 
 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 7 žádostí o dotaci. Správní rada kulturního fondu na svém 
jednání dne 29. 9. 2021 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 6 žádostí, 1 žádost o dotaci z 
posuzování vyřadila z důvodu, že žadatel podal v II. výzvě žádost na projekt, který byl podpořen již v I. 
výzvě v tomto roce. Podpora je v tomto smyslu omezená, na jeden projekt (kulturní akci, činnost 
spolku, vydávání nosiče či publikace apod.) nelze využít více dotací města Turnov. 
 

K návrhu alokace částek na podporu jednotlivých oblastí správní rada přijala následně uvedené 
usnesení: 
 

Správní rada kulturního fondu navrhuje alokovat částku 108 200 Kč a navrhuje rozdělit alokovanou 
částku: 63 200 Kč na kulturní akce, částku 30 000 Kč na činnost spolků a částku 15 000 Kč na vydání 
publikace.  

Hlasování (pro/proti/zdržel se) 3/0/0  
 
Dotace na kulturní akce 
Na kulturní akce byly doručeny celkem 3 žádosti o dotaci. Celková částka vyčleněná správní radou k 
tomuto účelu je 63 200 Kč. Žádostem přidělila správní rada bodové ohodnocení a na jednotlivé projekty 
byla navržena výše dotace procentuálně poměrově dle bodového hodnocení (tj. 0-10 b.=0-10% 
požadavku, 11-20 b.=10-25% požadavku, 21-30 b.=25-40% požadavku, 31-40 b.=40-55% požadavku, 



41-50 b.=55-70% požadavku, 51 – 60 b.=70-85% požadavku, 61-80 b.=85-100% požadavku). Výpočet 
výše dotace dle bodů byl zachován stejný jako při hodnocení žádosti v rámci I. výzvy v tomto roce. 
 

Přehled žádostí na kulturní akce s návrhem dotace správní rady: 

č. žadatel akce požadavek 
návrh 

SRKF 

% 

z požad. 

 

body 

1 
Muzeum českého ráje v 
Turnově 

„Na poslední cestě“-
celosezónní výstavní projekt 
a katalog k výstavě 

25 000 19 000 76 54 

2 
SH-ČMS SDH Bukovina u 
Dolánek 

Posezení s country kapelou 
Nonstop 

7 000 4 200 60 44 

3 Spolek IMUZA Koncert k Vánocům 50 000 40 000 80 56 

   
82 000 63 200   

 

 
Dotace na činnost spolků 
Na podporu činnosti zažádali celkem 3 žadatelé. Celková částka vyčleněná správní radou k tomuto 
účelu je 30 000 Kč. Z posuzování byla vyřazena žádost na podporu činnosti hudebního uskupení VANITY 
pod poř. č. 6. z důvodu její duplicity s podpořenou žádostí v I. kole dotačního programu. Podpora je 
v tomto smyslu omezená, na jeden projekt (kulturní akci, činnost spolku, vydávání nosiče či publikace 
apod.) nelze využít více dotací z rozpočtu města Turnov. Navrhovaná výše dotace ostatním žadatelům 
vychází z bodového ohodnocení dle kriteriální tabulky, s ohledem na výši požadavku.  
 

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

č. žadatel činnost spolku požadavek 
návrh 
SRKF 

% 
z požad. 

 
body 

4 Fortuna z. s. činnost spolku 2021 20 000 20 000 100 44 

5 Kámoš Drámoš z. s. činnost spolku 2021 10 000 10 000 100 32 

6 Mgr. Aneta Havlíčková činnost spolku 2021 40 000 vyřazeno z posuzování 

   
70 000 30 000   

 

 
Dotace na publikace 
Na publikační činnost byla doručena 1 žádost o dotaci. Návrh na výši dotace vychází z požadavku na 
dotaci a s ohledem na celkové náklady na realizaci projektu.  
 
Přehled žádostí na publikace s návrhem dotace správní rady:  

č. žadatel publikace požadavek návrh SRKF 
% 

z požad. 

max.možný 
příspěvek 

7 Boris Hlaváček 

Životy druhých jsou víc než můj – 
knižní publikace (připomenutí 
historie odboje za II. sv. války v 
Českém ráji) 

15 000 15 000 100 15 000 

   
15 000 15 000   

 
 
 



Správní rada kulturního fondu navrhuje rozdělení přijatým usnesením: 
 
Správní rada navrhuje rozdělení dotací z kulturního fondu města Turnov v II. výzvě pro rok 2021 dle v 
zápise uvedených přehledů žádostí a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací 
z kulturního fondu dle tohoto návrhu. 

Hlasování (pro/proti/zdržel se) 3/0/0  
 
S návrhem správní rady na rozdělení dotací byla seznámena kulturní komise Rady města Turnov na 
svém jednání dne 6. 10 2021 – bez připomínek. 
 
Návrh na rozdělení dotací byl projednán v Radě města Turnov dne 6. 10. 2021 a bylo k němu přijato 
usnesení: 
 
Rada města souhlasí s návrhem na rozdělení dotací z kulturního fondu v II. výzvě pro rok 2021 a zároveň 
doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 
 
Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace dle vzoru, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 105/2021 
ze dne 29. 4. 2021. 
 
 
Návrhy na usnesení: 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 19 000 Kč pro organizaci Muzeum 
Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 00085804 na projekt „Na poslední cestě“-
celosezónní výstavní projekt a katalog k výstavě. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 4 200 Kč pro spolek SH-ČMS Sbor 
dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČ 62013467 na projekt Posezení s country kapelou Nonstop. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 
06394884 na projekt Koncert k Vánocům. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov 
a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Musica Fortuna, 
z. s., IČ 26611759 na podporu činnosti spolku v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Kámoš Drámoš, 
z. s., IČ 09707735 na podporu činnosti spolku v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro Borise Hlaváčka na 
vydání publikace Životy druhých jsou víc než můj. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 
 


