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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 21. října 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. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš 

Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk 

Miklík, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, 

Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová, Petr 

Záruba 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

Ivan Kunetka, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek             

 

Ivan Kunetka, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

RNDr. Josef Uchytil, DiS., Mgr. Jaromír Frič 

 

 

Přítomni 3 občané 
 

 

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

Obecně zachycují názorové spektrum. 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, předání ocenění strážníkovi Městské policie Turnov   
 

Rozprava:  

Starosta předal ocenění strážníkovi Městské policie paní Tereze Bezručové za její obětavou, iniciativní a příkladnou 

práci. 

Do programu byl zařazen bod "Kontrolní výbor - plán činnosti na rok 2021" jako bod č. 16. 

 

 

Usnesení ZM č. 275/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání s nově přidaným bodem č. 16. 
 

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

 

 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
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, předání ocenění strážníkovi Městské policie Turnov Ing. Tomáš Hocke       16:00 – 16:10                                                                          

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Smlouva budoucí darovací - Fučíkova ulice Ing. Tomáš Hocke       16:10 – 16:30                                                                          

3. Smlouva o spolupráci s ŘSD ČR, chodník u silnice I/35        

4. Dražba pozemku Dolánky        

5. Výběrové řízení "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. 

Českého ráje 5" - závazek rozpočtu 2022 až 2024 

       

6. Návrh na odpuštění pohledávky - xxxxxxxxx        

7. Záměr vypsání výběrových řízení na realizace staveb v roce 2022 

– finanční závazek rozpočtu 2022 

                                                                                 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov - 2. 

kolo 

Mgr. Petra Houšková    16:30 – 16:40                                                                        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

9. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2021 Mgr. Jana Svobodová    16:40 – 16:55                                                                             

10. Rozdělení dotací z kulturního fondu – II. výzva v roce 2021 Mgr. Petra Houšková                                                                                 

11. Individuální dotace TJ Sokol Turnov Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

12. IROP MAS Český ráj - Vzdělávání 4 Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Ostatní 

13. 

14. 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

Příspěvky občanů 

Projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení 

Turnov 

Projednání právní analýzy – rešerše rozhodování správních a 

soudních orgánů v České republice v případech vystoupení člena 

z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání 

vodohospodářského majetku 

Kontrolní výbor - plán činnosti na rok 2021 – přidaný bod 

 

Ing. Tomáš Hocke         16:55 – 17:00 

                                       17:00 – 18:00                                

 

 

 

 

 

Daniela Weissová 

zastupitelka a předsedkyně 

kontrolního výboru ZM 

      

 

 

  

2. Smlouva budoucí darovací - Fučíkova ulice   
 

Rozprava:  

Předmětem smlouvy je budoucí dar pozemku p. č. 3883/1 - ostatní plocha, způsob využití silnice, o výměře 5 176 

m2, k. ú. Turnov, včetně tělesa komunikace ev. č. III/28728 - ulice Fučíkova. Budoucí dárce - Liberecký kraj - se 

zavazuje, za předpokladu realizace jižního sjezdu ze silnice  ev. č. I/35 do Fučíkovy ulice v Turnově, nejdéle do 1 

roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silnice z krajské silniční sítě uzavřít darovací smlouvu, na 

pozemek p. č. 3883/1, k. ú. Turnov.  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 276/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem na pozemek p. č. 3883/1, k. ú. Turnov, včetně 

části tělesa komunikace ev. č. III/28728 - ulice Fučíkova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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3. Smlouva o spolupráci s ŘSD ČR, chodník u silnice I/35   
 

Rozprava:  

Odbor správy majetku překládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvkovou organizací, která je uzavírána v rámci přípravy stavby "Chodník z Kamence k čerpací 

stanici Benzina podél silnice I/35". 

Celková rozpočtovaná cena stavby je ve výši 18,355 mil. Kč vč. DPH. Stavebními objekty jsou chodník v 

rozpočtované částce 10,867 mil. Kč vč. DPH, veřejné osvětlení v rozpočtované částce 2,638 mil. Kč vč. DPH a 

dešťová kanalizace v rozpočtované částce 4,560 mil. Kč vč. DPH, vedlejší rozpočtové náklady ve výši 0,287 Kč vč. 

DPH.  

Dle předložené smlouvy o spolupráci bude ŘSD financovat dešťovou kanalizaci v rozpočtované výši 4,5 mil. Kč vč. 

DPH a Město Turnov by financovalo chodník a veřejné osvětlení a vedlejší rozpočtové náklady v celkové výši 

13,794 mil. Kč vč. DPH. Po zveřejnění výzvy na podzim 2021 bude na stavbu nového chodníku podána žádost o 

dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.  

Výstavba chodníku bude realizována v případě získání dotace v roce 2023. V případě, že dotaci Město Turnov na 

výstavbu nového chodníku nezíská, nebude stavba v roce 2023 realizována a bude podána nová žádost o dotaci. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 277/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o spolupráci na stavbu "Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35" s 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, IČO 65993390 dle předloženého materiálu. 
 

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

 

 

  

4. Dražba pozemku Dolánky   
 

Rozprava:  

V červnu 2021 byla nařízena Exekutorským úřadem Praha 4 dražba majetku - pozemku p. č. 764/31 (trvalý travní 

porost) o zapsané výměře 1518 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1880, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Semily, pro obec Turnov a katastrální území Daliměřice. Pozemek se nachází v údolí Jizery 

nedaleko rekreačního areálu Dolánky a stávajícího beach volejbalového hřiště. Cena zjištěná znaleckým posudkem 

byla stanovena ve výši 320 000 Kč, tj. 140 Kč/m2, nejnižší podání bylo stanoveno 213.333 Kč, výše jistoty 50 000 

Kč. Dražba byla ukončena bez vydražitele, žádným zájemcem nebyla složena dražební jistota. Podle informací od 

exekutorského úřadu bude po 4 měsících nařízena nová dražba s nižší vyvolávací cenou.  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 278/2021 

ZM schvaluje  

účast města Turnov na dražbě pozemku p. č. 764/31, k. ú. Daliměřice. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 279/2021 

ZM pověřuje  

starostu města Ing. Tomáše Hockeho nabytím nemovité věci pozemku p. č. 764/31, k. ú. Daliměřice, ve veřejné 

dražbě. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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5. Výběrové řízení "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5" - závazek rozpočtu 2022 

až 2024   
 

Rozprava:  

Dne 6. 10. 2021 byla vypsáno výběrové řízení na akci "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov". Je na ni 

zpracovaná dokumentace, která je rozdělená na pět etap, celkové náklady jsou 4 mil. Kč vč. DPH. Výběrové řízení 

bylo vyhlášeno na výměnu všech oken s tím, že se bude každý rok vyměňovat jedna etapa, v případě 4. etapy se 

spojí s 5. etapou. V letošním roce by se zrealizovala první etapa. Každá etapa je za cca Kč 900 000,- s DPH. 

 

Celková částka dle rozpočtu Kč 3 268 390,52 bez DPH/3 954 752,53 s DPH  

Předpoklad rok 2021: Kč 776 677,42 bez DPH/ Kč 939 779,68 s DPH  

Předpoklad rok 2022: Kč 823 142,22 bez DPH/ Kč 996 002,09 s DPH  

Předpoklad rok 2023: Kč 691 228,48 bez DPH/ Kč 836 386,46 s DPH  

Předpoklad rok 2024: Kč 977 342,40 bez DPH/ Kč 1 182 584,30 s DPH  

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Je úspora specifikovaná?; Na to v této chvíli neumíme odpovědět, zkusíme to zjistit. 

 

 

Usnesení ZM č. 280/2021 

ZM schvaluje  

zařazení stavby "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5" a vyčlenění finančních prostředků 

do rozpočtu roku 2022 až 2024 v předpokládané výši 4 mil. Kč. 
 

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

 

 

  

6. Návrh na odpuštění pohledávky - xxxxxxxxxx   
 

Rozprava:  

Dne 30. 9. 2021 doporučila RM, usnesením č. 632/2021, ZM schválit odpuštění pohledávky č. j. 13E716/2010 ze 

dne 23. 12. 2010 ve výši 24.475 Kč s příslušenstvím 980 Kč panu xxxxxxxxxxx nar. dne xxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Starosta obce Sloup v Čechách podal městu Turnov návrh na odpuštění pohledávky 13 E716/2010 a ukončení 

výkonu rozhodnutí Okresního soudu v Semilech. Z důvodu omezené svéprávnosti pana xxxxxxx a jeho jediného 

příjmu starobního a vdovského důchodu v celkové výši 14.782,- Kč, ze kterého si hradí pobyt a stravu, zbytek ve 

výši 15% důchodu má k dispozici na léky a ostatní výdaje. S přihlédnutím k již uhrazené částce, sražené Českou 

správou sociálního zabezpečení navrhujeme pohledávku odpustit. Po opakovaném, neúspěšném dotazování na 

správce pohledávky jsme přistoupili k výpočtu výše poplatku z prodlení vlastními silami a to za pomoci advokátky 

města Mgr. Daniely Hnídkové. Z daných výpočtů vyplývá, že jistiny jsou již uhrazeny a věřitel splnil svou zákonnou 

povinnost v dostatečné výši. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 281/2021 

ZM schvaluje  

odpuštění pohledávky č. j. 13E716/2010 ze dne 23. 12. 2010 ve výši 24.475 Kč s příslušenstvím 980 Kč panu 

xxxxxxxxxxxxxx nar. dne xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

 

  

7. Záměr vypsání výběrových řízení na realizace staveb v roce 2022 – finanční závazek rozpočtu 2022   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám materiál popisující záměr vypsání výběrových řízení na realizace staveb v roce 2022. 

 

Jedná se o tyto stavby: 

- Rekonstrukce Markova ulice – jedná se o celkovou rekonstrukci ulice včetně rozšíření komunikace, dojde 

k výměně kanalizačního řadu a přípojek (spolupráce s VHS Turnov), přeložky plynovodu, nového 
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veřejného osvětlení, akce byla odkládána cca 3 roky, předpokládaná cena části hrazené městem je cca 10 

mil. Kč. V minulosti jsme se snažili na rekonstrukci získat peníze z dotačního titulu MMR, bohužel bez 

úspěchu. V rámci této akce chce VHS provést výstavbu nového odlehčení v ulici Antonína Dvořáka. Stavba 

získala 6. místo v prioritách zastupitelů nad 10 mil. Kč. 

 

- Rekonstrukce ulice Durychov – jedná se jedinou oficiální příjezdovou komunikaci, která je kompletně ve 

vlastnictví města do lokality Durychov a Výšinka. U ostatních komunikací se snažíme vlastnické vztahy 

dlouhodobě řešit, zatím pouze s částečnými úspěchy. Jedná se o komunikace ve velkém spádu s nutností 

vyřešení odvodu srážkových vod. Inženýrské sítě zůstávají stávající. Požadavek na rekonstrukci byl 

podpořen peticí občanů. Z hlediska významu v rámci vypisovaných dotačních titulů nejsme schopni 

bohužel tuto komunikaci uplatnit. Předpokládaná cena je cca 7,1 mil. Kč. Stavba získala 28. místo 

v prioritách zastupitelů do 10 mil. Kč. Hodně se za ni přimlouvá odbor správy majetku. 

 

- Pasáž radnice – jedná se o dlouhodobě připravovanou stavbu pasáže v blízkosti historické radnice. Objekt 

má nahradit původní stavbu, kterou jsme se snažili v první fázi zachraňovat, ale na základě stavebně-

technického průzkumu nakonec uvažujeme s novou stavbou. V pasáži by mělo vzniknout zázemí radnice, 

budou zde jednotlivé nájemní celky pro řemeslníky s vizí "Turnovské zlaté uličky". V patře se uvažuje 

s městkou galerií nebo bude i tento prostor možno využít jako nájemní celek. Záleží na kondici městského 

rozpočtu a na predikovaných nákladech na provoz galerie. Stav tohoto objektu v těsné blízkosti radnice a 

uprostřed městské památkové zóny je veřejností oprávněně kritizován. Samotné architektonické řešení i 

získávání stavebního povolení trvalo řadu let. Předpokládaná cena je cca 15 mil. Kč. Stavba získala 2. místo 

v prioritách zastupitelů do 10 mil. Kč. 

 

- Oprava střechy Gymnázia -  část B a přístupová cesta – jedná se o postupné naplňování dlouhodobého 

plánu obnovy tohoto významného městského objektu, v minulosti byla vyměněna na celém objektu okna, 

provedena fasáda na polovině objektu, byl vyřešen vjezd na zahradu. V roce 2022 bychom rádi opravili 

jednu část střechy, kde dochází k zatékaní a zároveň vybudovali kousek cesty do zahrady, která bude 

sloužit jako zázemí pro stavbu, jako cesta pro případný zásah IZS. Předpokládaná cena 4 mil. Kč. Stavba 

získala 7. místo v prioritách zastupitelů nad 10 mil. Kč. 

 

- Táborová základna Krčkovice (dřevostavba + cesta), jedná se o areál stávající táborové základny 

v Krčkovicích, který se nachází v havarijním stavu. Táborová základna je svěřena do péče Žluté ponorky. 

Zastupitelstvo o základně několikrát jednalo a rozhodlo o jejím zachování za rozumných finančních 

nákladů. Po dvou pokusech, kdy navrhované stavby byly rozpočtovány v rozmezí 12-15 mil. Kč, jsme se 

společně s panem Zakouřilem vydali cestou jednoduché dřevostavby na stávajících základech hygienického 

zázemí. Na základě indikativních nabídek se pokusíme odvážně tuto stavbu soutěžit na maximální cenu za 

stavbu i cesty do 4 mil. Kč vč. DPH a případně ji budeme postupně navyšovat, dle vývoje výběrového 

řízení dalšími koly řízení. Zaměstnanci Žluté ponorky vnímají tuto stavbu s vysokou prioritou a jsou 

ochotni ji v zimních či jarních měsících podpořit demolicí stavby svými silami. Stavba získala 10. místo 

v prioritách zastupitelů do 10 mil. Kč. 

 

- Demolice rodinného domu č. p. 1031 Nudvojovice – jedná se o demolici stávajícího rodinného domu na 

začátku Nudvojovic. Rodinný dům zakoupilo město Turnov v minulosti, protože se nachází v územní 

rezervě pro trasování silnice S (I/35). Dům není v dobré stavebně-technickém stavu a pro další využívání 

nájemníky by musela být provedena celková rekonstrukce. Ta se vzhledem k připravované stavbě 

komunikace, vzhledem k výši nájemného v městských bytech nemůže v horizontu 10 let vrátit. Proto odbor 

správy majetku požádal o demoliční výměr a stávajícím nájemníkům nabídl náhradní bydlení. 

Předpokládaná cena demolice v případě demolování v zimních měsících cca 0,6 mil. Kč. Stavba obchvatu, 

jejíž je dům součástí, získala 4. místo v prioritách zastupitelů do 10 mil. Kč. 

 

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

V diskusi zaznělo: Můžeme mít lepší informaci, když se ta věc táhne přes několik volebních období?; Pasáž radnice 

je za cenu 15 mil. Kč.; Celou záležitost jsme hlasovali na konci roku 2018.; Je už dohodnuto s majitelem, že ulička 

bude průchozí?; Ano, ale nebude to průchozí u č. p. 2, tam jsme se nedohodli.; Pamatuju se, že jsme začínali na 

částce 5 mil. Kč.; Museli jsme přistoupit k novostavbě.; Bude na to možná nějaká dotace?; Na tuto oblast nejsou 

vypsány dotace.; Zkoušeli jste to dávat do brownfieldu?; Nedávali, ale děkuji za tip. 
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Usnesení ZM č. 282/2021 

ZM souhlasí  

s vypsáním výběrových řízení na pro následující stavby realizované v roce 2022: Rekonstrukce Markovy ulice, 

Rekonstrukce ulice Durychov, Pasáž radnice, Oprava střechy gymnázia, Táborová základna Krčkovice, Demolice 

rodinného domu čp. 1031, Nudvojovice v rozsahu dle důvodové zprávy. 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho, aby tyto stavby zahrnul do návrhu rozpočtu města na rok 2022. 

ZM pověřuje radu města vypsáním výběrových řízení na výše uvedené stavby. 
 

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

 

 

  

8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov - 2. kolo   
 

Rozprava:  

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

města Turnova – druhé kolo. Město Turnov zřídilo s účinností od 1. 5. 2009 Fond na podporu sociální oblasti města 

Turnova (dále fond), usnesením ZM z 28. 4. 2009.  

Z rozpočtu města Turnova byla v rozpočtových změnách do FONDU na druhé kolo dotačního řízení přidělena 

částka 300.000 Kč. 

Správní rada se sešla dne 25. 8. 2021 a 4. 10. 2021 k projednání a hodnocení žádostí, posoudila přijaté došlé žádosti, 

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

 

Správní rada navrhuje následující rozdělení finančních prostředků těmto jednotlivým subjektům: 

 

1. 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 

1. 1. 2021 

– 

31. 12. 2021 

Mzdové a 

provozní 

náklady 
58.000 Kč 25.000 Kč 

 

9 

2. 
Centrum pro rodinu 

Náruč, z. ú. 

CENTRUM PRO 

RODINU NÁRUČ 2021 

1. 1. 2021 

– 

31. 12. 2021 

Mzdové a 

provozní 

náklady 
238.000 Kč 175.000 Kč 

 

 

15 

 Celkem:    296.000 Kč 200.000 Kč  

 

2. Sociální služby: 

Č. Žadatel 

Název projektu  

–  

sociální služba 

Období Účel dotace 

Požadovaná 

částka 

dotace 

Návrh SRF Body 

1. 
Centrum LIRA, 

z. ú. 

Poskytování 

preventivní sociální 

služby raná péče 

-  

Raná péče 

1. 1. 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. 

27.000 Kč 18.000 Kč 13 

2. 
Déčko Liberec  

z. s. 

Občanská poradna 

Liberec 

- 

Odborné sociální 

poradenství 

1. 1. 2021  

- 

31. 12. 2021 

Příspěvek na provoz 

občanské poradny v 

Turnově – odborné 

sociální poradenství – 

mzdové a provozní 

náklady, služby. 

25.000 Kč 16.000 Kč 11 
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3. 

Spokojený 

domov,  

o. p. s. 

Terénní osobní 

asistence občanům 

města Turnov 

– 

Osobní asistence 

1. 1. 2021  

–  

31. 12. 2021 

Zajištění osobní 

asistence občanům 

města Turnov – 

mzdové a provozní 

náklady. 

58.000 Kč 36.000 Kč 13 

4. 

Spokojený 

domov,  

o. p. s. 

Terénní osobní 

asistence občanům 

města Turnov 

– 

Odlehčovací služby 

1. 1. 2021 

- 

31. 12. 2021 

Zajištění odlehčovací 

služby občanům 

Turnova – mzdové a 

provozní náklady 

30.000 Kč 30.000 Kč 
 

13 

 Celkem:    140.000 Kč 100.000 Kč  

 

S jednotlivými výše uvedenými organizacemi budou uzavřeny smlouvy. V případě, že zastupitelstvo města rozhodne 

přidělit částku menší než je 50.000 Kč, budou smlouvy uzavřeny dle návrhů, které jsou uvedeny v příloze materiálu. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 283/2021 

ZM schvaluje  

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

organizací Sbor Jednoty bratrské v Turnově, a to v případě schválení zastupitelstvem města. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 284/2021 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt "Deštník 

pro každou generaci" ve výši 25.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 285/2021 

ZM schvaluje  

spolku Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 

"CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2021" ve výši 175.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 17/2021 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 286/2021 

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) – [24/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 287/2021 

ZM schvaluje  

schvaluje organizaci Déčko Liberec, z. s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec, příspěvek na sociální službu 

Odborné sociální poradenství - projekt Občanská poradna Liberec ve výši 16.000 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. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 288/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, příspěvek na sociální službu 

Raná péče ve výši 18.000 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) – [24/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 289/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o. p. s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá, příspěvek na 

sociální službu Osobní asistence - projekt Terénní sociální služby občanům města Turnov ve výši 36.000 Kč a 

sociální službu Odlehčovací služby ve výši 30.000 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 16/2021 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

 

  

9. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2021   
 

Rozprava:  

Pro rok 2021 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 171 tis. Kč (120 tis. Kč vyčleněno pro rok 2021 v rámci 

rozpočtu a 51 tis. Kč zůstatek sportovního fondu z roku 2020). Dále v rámci rozpočtového opatření č. 4 bylo 

převedeno do sportovního fondu 88 tis. Kč, které zůstaly nerozdělené v dotačním programu na sportovní činnost. 

Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 126 tis. Kč. Pro II. výzvu rozhodla správní rada sportovního fondu 

alokovat celkem 41 300 Kč.  

 

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

žadatel účel dotace 

předpokláda

né příjmy  

(bez 

požadované 

dotace) 

předpokládané 

výdaje 

požadovaná 

výše dotace 

NÁVRH 

VÝŠE 

DOTACE 

SRSF  

1 

HC Turnov, z. s. 

IČ 27003345 

TURNAJ STARŠÍCH 

ŽÁKŮ 2021 

(ZS Ludvíka Koška, 65 

závodníků, trvání 9 hod., 3 

organizátoři) 

22. 8. 2021 

17 700 23 700 6 000 6 000 

2 

POVYK, z. s. 

IČ 27024717 

Vánoční sportovní turnaj 

v mašovské sokolovně 2021 

(Turnov-Mašov, 20 

závodníků, trvání 8 hod., 2 

organizátoři) 

26. 12. 2021 

4 000 15 700 11 700 

 

 

 

3 200 

 

3 

SUNDISK s. r. o. 

IČ 25499441 

TAMZPÁTKY 2021  

(Dolánky u Turnova, 50-150 

závodníků, trvání 3 hod., 8 

organizátorů) 

9. 10. 2021 

15 900 

 

30 900 

 

15 000 

 

 

5 000 

 

4 

Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov   

IČ 13582518 

Památný den sokolstva v 

Turnově 

(Náměstí Českého ráje, 

sokolovna, účast 100 

účastníků, trvání 8 hod., 10 

organizátorů) 

8. 10. 2021 

45 500 

 

60 500 

 

15 000 

 

 

15 000 

 



9  Zápis Zastupitelstva města Turnov 21. 10. 2021 

5 

Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov   

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Soustředění mládeže 

stolního tenisu  

(sokolovna Turnov a okolí, 

účast 10 dětí, trvání 5 dnů, 3 

organizátoři) 

26. – 30. 7. 2021 

8 000 

 

19 100 

 

11 100 

 

 

4 100 

 

6 

Tělovýchovná 

jednota Turnov, z. s. 

(oddíl SOK)  

IČ 15045528 

Areál pevných kontrol pro 

orientační výuku Šetřilovsko 

(Turnov-Šetřilovsko, 

celoročně neomezeně pro 

veřejnost, 5-10 

organizátorů) 

celoročně (akce bez pevného 

termínu) 

9 000 

 
17 000 

 

  

8 000 

 
8 000 

 

CELKEM 66 800 41 300 

 

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: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 290/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč pro spolek HC Turnov, z. s., IČ 27003345 na projekt Turnaj starších žáků  

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) – [23/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 291/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3 200 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Vánoční sportovní turnaj v 

mašovské sokolovně 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) – [23/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 292/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro společnost SUNDISK s.r.o., IČ 25499441 na projekt TAMZPÁTKY 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) – [23/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 293/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Památný den sokolstva v Turnově. 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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 294/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 100 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) – [23/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 295/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl SOK, IČ 15045528 na 

projekt Areál pevných kontrol pro orientační výuku Šetřilovsko. 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) – [23/0/0] 

 

 

  

10. Rozdělení dotací z kulturního fondu – II. výzva v roce 2021   
 

Rozprava:  

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. 

 

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   

 

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 xxxxxxxxxxxx činnost spolku 2021 40 000 vyřazeno z posuzování 

   70 000 30 000   
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Přehled žádostí na publikace s návrhem dotace správní rady:  

č. žadatel publikace 
požadave

k 
návrh SRKF 

% 

z požad. 

max.možný 

příspěvek 

7 xxxxxxxxxxxx 

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   

 

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. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 296/2021 

ZM 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. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 297/2021 

ZM 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. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 298/2021 

ZM 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. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 299/2021 

ZM 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. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 300/2021 

ZM 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. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 301/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro xxxxxxxxx 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. 
 

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

 

 

  

11. Individuální dotace TJ Sokol Turnov   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov na poskytnutí individuální dotace ve výši 1,2 mil. 

Kč, která má být využita na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí historického objektu Sokolovny (příloha č. 1). 

Součástí žádosti je následná korespondence starosty města a starosty jednoty včetně položkového rozpočtu projektu. 

Spolek podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na tento projekt, tj. obnova dožilých a zanedbaných 

povrchů na obou bočních stranách sokolovny, které jsou v majetku spolku a jsou volně průchozí pro všechny 

uživatele přilehlých sportovišť a ostatní veřejnost. Průchody kolem sokolovny budou vybaveny pojízdnou zámkovou 

dlažbou a očekávaná hodnota díla je 1 400 až 1 500 tis. Kč. V případě, že by byl tento projekt podpořen, realizace by 

mohla proběhnout v podzimním období 2021 nebo v jarních měsících 2022.  

Dne 30. 9. 2021 byla žádost o dotaci doplněna starostou spolku o položkový rozpočet projektu ve 2 variantách obou 

ploch o celkové rozloze cca 850 m2 (zámková betonová dlažba a žulová kostka) s bližším specifikováním detailů.  

 

Doplněná žádost o dotaci byla projednána v Radě města Turnov dne 6. 10. 2021, byla přijata po diskuzi toto 

usnesení: 

RM projednala žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 1,2 mil. Kč pro spolek Tělocvičná 

jednota Sokol Turnov, z. s., IČ 13582518 na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí objektu sokolovny ve Skálově 

ul.  

RM doporučuje ZM schválit individuální dotaci ve výši 0,65 mil. Kč nákladů na zadláždění plochy žulovou dlažbou 

a dar dlažebních kostek ze zásob města Turnova v celkové výši cca 0,65mil.Kč nutných na zadláždění ploch. Před 

projednáváním přidělení individuální dotace v ZM je nutné přeložit koordinační situaci dláždění, včetně řešení 

odvodnění ploch, oplocení a souhlas se záměrem od městského architekta. 

 

Diskuse: p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Chtěl bych poděkovat sportovnímu výboru. Měli bychom vyjít vstříc spolku, který chce 

investovat svoje prostředky. 

 

 

Usnesení ZM č. 302/2021 

ZM bere na vědomí  

podanou žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 1,2 mil. Kč pro spolek Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov, z. s., IČ 13582518 na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí objektu sokolovny ve Skálově ul. a 

souhlasí s jejím předložením na jednání Zastupitelstva města Turnov po doplnění informací, které uložila spolku 

Rada města Turnov. 
 

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

 

 

  

12. IROP MAS Český ráj - Vzdělávání 4   
 

Rozprava:  

MAS Českým rájem a Středním Pojizeřím byla vyhlášena 16. výzva k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP - Vzdělávání 4. Jedná se o vazbu na 

výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - 

integrované projekty CLLD. Specifickým cílem výzvy je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Minimální výše celkových 

způsobilých výdajů projektu činí 200 tis. Kč, maximální 300 tis. Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a státního rozpočtu činí 95%. V rámci vyhlášené výzvy budou žádat o podporu dvě turnovské 

základní školy – ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova. Školy budou žádat o podporu na vybavení odborných učeben pro 

smíšenou výuku v maximální možné výši 300 tis. Kč. 

 



13  Zápis Zastupitelstva města Turnov 21. 10. 2021 

Diskuse: p. Kříž, p. Houšková 

V diskusi zaznělo: Co chtějí školy nakoupit?; Zařízení pro smíšenou výuku, tabule. 

 

 

Usnesení ZM č. 303/2021 

ZM bere na vědomí  

podání žádosti organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP – Vzdělávání 4, předfinancování projektu bude 

zajištěno z vlastních zdrojů organizace. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 304/2021 

ZM bere na vědomí  

podání žádosti organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP – Vzdělávání 4, předfinancování projektu bude 

zajištěno z vlastních zdrojů organizace. 
 

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

 

  

13. Příspěvky občanů   
 

Do diskuse se nepřihlásil nikdo z občanů. 

 

 

 

14. Projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov   
 

Rozprava:  

Touto cestou předkládám materiál týkající se projednání nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov (dále 

VHS). Tento návrh stanov projednala a schválila rada sdružení VHS na svém jednání 30. srpna 2021. Návrh stanov 

mně byl doručen emailem dne 27. července 2021 a ještě týž den jsem požádal pana JUDr. Šulce o posouzení nových 

stanov. Toto posouzení mně v konceptu bylo doručeno 27. srpna 2021 a ve finalizované verzi 15. září 2021. 

 

Vstupní východiska pro jednání: 

Do jednání jsme vstupovali 12. prosince 2020 společně s Městem Semily a stanovili jsme si některá zásadní 

východiska pro jednání: 

- Způsob vkládání, převádění, zhodnocování majetku a model vypořádání majetku v případě dobrovolného 

vystoupení kteréhokoli člena s dobrovolného svazku obcí, případně zániku celého svazku  

- Vyřešit větší hlasovací silou rozhodování o zásadním směřování VHS nikoliv prostou většinou, ale ¾ hlasů 

v RS VHS Turnov. Jako tyto zásadní otázky vnímá: 

o Výši zadlužení 

o Přijímání nových členů – to bylo následnou anketou preferováno do kompetencí zastupitelstev 

o Dlouhodobý finanční plán a způsob kofinancování oprav a nových investic 

o Výši vodného a stočného 

 

- Navýšení hlasovacích práv Turnova ze 3 na 6 hlasů 

- Jako samostatné téma byl řešen majetek, který do VHS vložil Turnov formou privatizovaného 

vodohospodářského majetku z Fondu národního majetku při vzniku VHS v roce 1995. 

- Nové stanovy mají samozřejmě naplnit i právní rovinu aktuálních zákonů a posunu právní praxe od 

poslední aktualizace v roce 2010. 

 

Právní posouzení od JUDr. Šulce, které je v příloze materiálu obsahuje 19 stran textu. Celý text je zajímavý a 

fundovaný, pro základní orientaci doporučuji studium kapitoly 6 Závěrečné shrnutí a doporučení (str. 16-19). 
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Co se povedlo? 

- Povedlo se dohodnout navýšení mandátů zástupců Turnova v Radě sdružení VHS (dále RS VHS) ze 3 na 6, 

což při celkovém navýšení počtů členů RS z 28 na 34, znamená reálné navýšení rozhodovacích pravomocí 

z cca 11% na cca 18% - článek 6, odst. 2 

- Návrh nových stanov zahrnuje bezúplatné vydání privatizovaného majetku na Turnovsku – článek 21, 

odst.3a 

 

Co se nepovedlo? 

- Zástupci města v RS VHS si nemohou navzájem vydat plnou moc k zastupování, nebyl dohodnut ani 

formát, že zástupce může disponovat více hlasy. Připomínám, že nové stanovy uvažují s pozvánkou na 

jednání jen 3 dny před samotným jednáním. 

- Nepodařilo se vyjednat ¾ nebo alespoň 2/3 kvórum na principiální rozhodnuté o směřování VHS (výše 

zadlužení, schvalování ročného rozpočtu VHS, výše vodného a stočného), kterým jsme navrhovali řešit 

historický rozložení mandátů v RS VHS, který počtem neodpovídá ani výši VH majetku, ani výši 

vybraného vodného a stočného, ani počtu obyvatel v daných sídlech. 

- Nepodařilo se vyřešit možnost vkladu majetku do VHS, jako princip obecně možný, ve stávajících 

stanovách i zahrnutý, který by mohl řešit např. vklad ČOV v Semilech a další majetky na území měst a 

obcí. 

- Přijímání nových členů a o zrušení svazku likvidací má rozhodovat RS VHS, nikoliv zastupitelstva 

stávajících členských měst a obcí a to 95% hlasy všech zástupců členů svazku obcí v RS VHS. 

 

Jaká rizika potenciálně pro Turnov nové stanovy přinášejí? 

V rámci nových stanov je zásadně precizována otázka vystoupení a majetkového vypořádání v případě rozpadu 

svazku nebo odchodu jednoho z členů – článek 21.  To je na jednu stranu správně, na stranu druhou je tato 

konstrukce pro Turnov zásadně nevýhodnější, než znění stávajících stanov. Níže se pokusím vysvětlit proč: 

- V rámci stávajících stanov musí o vystoupení ze svazku rozhodnout zastupitelstvo a toto rozhodnutí musí 

být do 30. 9. doručeno RS VHS, s tím, že k 31. 12. téhož roku člen vystupuje včetně fyzického předání 

majetku a dokladů. Návrh nových stanov uvažuje s vystoupení člena, ale termín vydání majetku konkrétně 

neupravuje. Může se tedy stát, že obec již nebude členem VHS, ale zároveň nebude mít žádný vliv na 

správu VH majetku na svém území.  

- V otázce zhodnocení majetku stávající stanovy hovoří o vzájemné dohodě. Nové stanovy vycházejí 

z výpočtu zhodnocení vodohospodářského majetku na principu plánu financování obnovy majetku (dále 

PFOM). Pro příklad Turnova se jedná o cca 461 mil. Kč. (výpočet je přílohou materiálu). Metoda 

ohodnocení pomocí PFOM je založena na ohodnocení majetku při vstupu (tedy v roce 1995) a na 

současném ohodnocení majetku (tedy v roce 2021), většinově řeší ohodnocení pouze nového majetku, 

nikoliv rekonstrukce a opravy stávajícího. Potud by to mohlo být vnímáno jako pozitivní. Problém je, že 

proti tomuto ohodnocení nechce rada sdružení počítat příjmy z vodného a stočného, jež byly na území 

Turnova vybrány, ani dotace státu, kraje, či našeho města, které byly na akce poskytnuty. S tím se 

samozřejmě nemůžeme ztotožnit. 

- V otázce vydávaného majetku stávající stanovy hovoří o tom, že bude vydán všechen majetek na územním 

principu. Návrh nových stanov říká, že nebude vydán majetek, který zároveň slouží jiné obci. 

- Nové stanovy explicitně upravují, že vystupující člen bude financovat výstavbu předávacích míst, bude 

platit veškeré náklady spojené s převodem majetku. Ve stávajících stanovách je vše řešeno v úrovni 

dohody. 

- Vystupující člen uhradí veškeré daňové povinnosti spojené převodem místního vodohospodářského 

majetku a to nejen ze své strany, ale i ze strany VHS. 

Co se týče splacení dluhové služby, stávající stanovy hovoří o splacení závazků úvěrů náležejících prokazatelně 

k převáděnému majetku vystupujícího člena, návrh nových stanov hovoří o splacení úvěrů dle PFOM, tedy pro 

Turnov aktuálně 30,85% z 189,7 mil. Kč (predikovaný stav k 31. 12. 2021), což je cca 58,5 mil. Kč. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Špinka, p. Hocke, p. Hejduk, p. Bělohradský, p. Kříž, p. Miklík, p. Kordová, p. Polášek 

V diskusi zaznělo: Dozvěděli jsme se, jak to vidíme špatně. Dneska se bavíme o stanovách.; Jednání v Semilech už 

proběhlo?; V Semilech to projednávají daleko méně než v Turnově. Na jednání jsem nebyl a zastupitelstvo bude asi 

za 14 dní.; Tím, že se neschválí nové stanovy, dojde k jinému fungování VHS?; Změní se starostové a nominanti do 

rady sdružení.; Chci, aby proběhlo jmenovité hlasování.   
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Jmenovité hlasování: 
 

Lukáš Bělohradský  zdržel se 

Bc. Ondřej Fotr    pro 

Mgr. Jaromír Frič  zdržel se 

Ing. arch. Václav Hájek  pro 

Ing. Tomáš Hocke  pro 

Mgr. Petra Houšková  pro 

MUDr. Martin Hrubý  pro 

Karel Jiránek   pro 

Ing. Jaroslav Knížek  - 

Eva Kordová   zdržela se 

Jiří Kos    pro 

Ing. Jiří Kovačičin  pro  

Ing. Michal Kříž   proti 

Mgr. Michal Loukota  pro 

Ing. Zbyněk Miklík  pro 

MUDr. Rostislav Polášek  pro 

Miroslav Reichl   zdržel se 

Ing. Tomáš Roubiček  zdržel se 

David Schindler   pro 

Mgr. Jana Svobodová  pro 

Ing. Tomáš Špinka  zdržel se 

RNDr. Josef Uchytil, DiS.  pro 

Daniela Weissová  pro 

Petr Záruba   pro 

 

 

Usnesení ZM č. 305/2021 

ZM projednalo  

návrh nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov a právní posudek těchto stanov vypracovaný advokátní 

kanceláří Doucha Šikola advokáti, s.r.o. 

ZM nesouhlasí 

s přijetím návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 27. července 2021. Důvody nepřijetí 

stanov jsou: 

-Nepodařilo se vyjednat 3 nebo alespoň 2/3 kvórum na principiální rozhodnuté o směřování VHS. 

-Nepodařilo se vyřešit možnost vkladu majetku do VHS (vklad s právem hospodaření), jako princip obecně možný, 

ve stávajících stanovách i zahrnutý. 

-Přijímání nových členů a o zrušení svazku likvidací má rozhodovat RS VHS, nikoliv zastupitelstva stávajících 

členských měst a obcí. Není řešeno ani provázání přijetí nových členů na změnu stanov, které musí přijetí nových 

členů vyvolat. 

-Výrazná změna návrhu stanov od stávajících stanov v nahlížení na otázku vystoupení a majetkového vypořádání v 

případě odchodu jednoho z členů – článek 21. 

-Návrh stanov postrádá část popisující změnu stanov v budoucnu. 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho informovat Radu sdružení VHS Turnov a předat Radě sdružení 

VHS Turnov výše zmíněný právní posudek. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/6] 

 

 

  

15. Projednání právní analýzy – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v 

případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání vodohospodářského 

majetku   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám výsledek zpracování právní analýzy – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České 

republice v případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání vodohospodářského 

majetku. Na základě uzavřeného výběrového řízení tuto zakázku získala advokátní kancelář Doucha Šikola advokáti 

za částku 90 750 Kč vč. DPH. 
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Připomínám specifikaci zadání analýzy: 

Činnost na analýze bude rozčleněna na dvě fáze: 

V první fázi zhotovitel požádá o poskytnutí informací o stavu řízení a rozhodování dotýkajících se vystupování člena 

z dobrovolného svazku obcí, který se věnuje správě vodohospodářského majetku a to jak ze strany správních orgánů 

(14ti krajských úřadů a ministerstva), tak soudní soustavy, jak správních, tak i civilních soudů (na úrovní 8 krajských 

soudů a 5 vyšších soudů); kromě rešerší na portálech soudů, kde jsou/byla publikována některá rozhodnutí, bude 

třeba oficiálně požádat všechny státní orgány o sdělení informací podle příslušného zákona, došlé odpovědi bude 

třeba zpracovat v rozsahu krátkého popisu podstaty sporu, délky trvání, dosavadních výsledků rozhodnutí příp. podat 

stížnost při neposkytnutí informací v zákonné lhůtě). 

V druhé fázi budou zadavatelem vybrány 3 spory, kde bude požadováno zpracovat: 

- popis a analýzu rozhodování správních orgánů v České republice, zejména ohledně vystoupení a následného 

vypořádání vystupujícího člena; 

- popis a analýzu rozhodování soudních orgánů v České republice, zejména ohledně vystoupení a následného 

vypořádání vystupujícího člena; 

- popis právních prostředků a návrh textace části nových stanov, která by minimalizovala soudní spory 

v budoucnu v případě vystupování některého člena svazku na základě výše uvedené podrobné rešerše ze 3 zvolených 

případů (na základě vydaných rozhodnutí a jejich odůvodnění)    

 

Původní termíny byly stanoveny takto: 

  Ukončení první fáze…………………………………………………..   9. 8. 2021 

  Ukončení druhé fáze  …………………………………………………   6. 9. 2021 

Zpoždění je způsobeno pozdním podpisem smlouvy ze strany města o cca 3 týdny a laxností správních orgánů 

v poskytování informací o právních sporech. 

 

V rámci časového presu team pana JUDr. Šulce vybral již vzorové spory a rovnou je i z analyzoval. Nebrání se však 

samozřejmě dalšímu doplnění, zpřesnění či vysvětlení. 

 

Vybral tři spory: 

- spor mezi "Vodovod Pomoraví, svazek obcí", jako žalobcem a obcí Přemyslovice, jako žalovanou o 

zaplacení 2.108.800 Kč vedený u civilních soudů dotýkající se práva obce vystoupit ze svazku obcí;  

 

- spor mezi obcí Bítovčice, jako navrhovatelem a "Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko", jako odpůrcem 

vedený u Krajského úřadu Kraje Vysočina o předávání vodohospodářského majetku, určení vlastnického 

práva k majetku a vydání provozní a majetkové evidence;  

 

- spor mezi Městysem Luka nad Jihlavou, jako navrhovatelem a "Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko", 

jako odpůrcem vedený u Krajského úřadu Kraje Vysočina o zaplacení 91.150.033,234725 Kč jako 

finančního vypořádání při vystoupení obce ze svazku. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Šulc, p. Hocke, p. Hejduk 

V diskusi zaznělo: Jak jste vybrali ty tři případy?; Vybírali jsme spory, které jsou aktuální a řeší komplexní případy. 

Tyto případy jsou pravomocné.; Jak je to s dotacemi v rámci EU, pokud by se vystoupilo?; Částečná informace je 

v materiálech. Po dobu udržitelnosti nesmí být majetek převeden. S poskytovatelem dotace je možné se dohodnout.; 

Ministerstvo financí dosud neschválilo žádnou žádost o převodu vlastnictví. 

 

 

Usnesení ZM č. 306/2021 

ZM bere na vědomí  

materiál právní analýza – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v případech 

vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání vodohospodářského majetku. 
 

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

 

 

  

16. Kontrolní výbor - Plán činnosti na rok 2021   
 

Rozprava:  

předkládám Vám materiál týkající se změny v přerozdělení kontrolní činnosti členů výboru. Přerozdělení bylo nutné 

vlivem personálních změn ve výboru. 
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Diskuse: p. Kříž, p. Weissová, p. Špinka, p. Hocke, p. Svobodová 

V diskusi zaznělo: Nemůžu zůstat ve výboru, protože v den, kdy se výbory konají, se nemůžu účastnit.; Nabízím 

místo někomu jinému z ANO.; Nechceme se účastnit.; Je to špatně, přišli jsme o lidi ve výboru. Je mi líto, že to 

přišlo do takové situace; Vzešlo to z rezignace p. Bělohradského.; Pokud máte lidi, kteří by byli ochotni ve výboru 

pracovat, tak je navrhněte nebo pokud máte někoho, kdo chce vést výbor, ráda se místa předsedy vzdám.; Poslala 

jsem p. Bělohradskému obsáhlý e-mail, kde bylo vysvětleno, proč nemůže kontrolovat městské společnosti. 

    

 

ZM schvaluje  

změnu v plánu činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2021. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/1/4] – usnesení nebylo přijato 

  
 

ZM pověřuje  

členy kontrolního výboru zastupitelstva města k výkonu kontrolní činnosti dle plánu činnosti KV. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/1/4] - usnesení nebylo přijato 

  

 

 

 

 

 

V Turnově dne 27. října 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

 


