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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 24. února 2022  

 
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, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

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

Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav 

Reichl, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 

Daniela Weissová, Petr Záruba 

 

Nepřítomni: 

 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 

 

Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Michal Kříž, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, 

Ing. Tomáš Roubiček 

 

Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Michal Kříž, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. Tomáš Špinka 

Přítomen 1 občan 
 

 

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   
 

Rozprava:  

P. Hocke navrhuje zařadit do programu jednání bod týkající se Ukrajiny jako bod č. 2. 

 

Usnesení ZM č. 19/2022 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání vč. přidaného bodu č. 2. 
 

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

 

 

 

 

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  Ing. Tomáš Hocke         17:00 – 17:05                                                                            

Ostatní 

2. 

3. 

Pomoc Ukrajině – přidaný bod 

Výroční zpráva Policie ČR a Městské policie Turnov 

Ing. Tomáš Hocke          17:05 – 17:30 

Mgr. Jana Svobodová                                                                               

      

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Šetřilovsko - Zikuda vodohospodářské stavby spol. s r.o. - 

prodloužení termínu 

Ing. Tomáš Hocke          17:30 – 17:50                                                                           

5. Převod objektu kotelny Přepeřská Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

6. Statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města 

Turnova 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

7. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 

2022-2025 

Mgr. Petra Houšková      17:50 – 18:10                                                                     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

8. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost 

společnosti v roce 2022 

Mgr. Jana Svobodová      18:10 – 18:30                                                                            

9. 

10. 

Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2022 

Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol 

 

Mgr. Petra Houšková                                                                          

      

Ostatní 

11. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke             18:30 – 18:35                                                                          

 

 

 

2. Pomoc Ukrajině   
 

Diskuse: p. Loukota, p. Špinka, p. Weissová, p. Knížek, p. Kordová, p. Kunetka 

V diskusi zaznělo: Je to symbolické, ale důležité gesto. Doufám, že západ zůstane sjednocený. Je to minimum, co 

můžeme jako město udělat.; Projev našeho prezidenta byl v duchu státnosti a demokratické Evropy.; Děkuji za tuto 

iniciativu, odsuzuji brutální útok na Ukrajině.; Také podporujeme usnesení, která město připravilo, a doufáme, že to 

nedopadne špatně.; Pamatuji si rok 1968, sedmdesátá léta byla těžká a tato invaze ukazuje, že myšlení vůdců se 

nezměnilo.; Doufám, že reakce státu bude rychlá a adekvátní. 

 

Usnesení ZM č. 20/2022 

ZM odsuzuje  

bezprecedentní útok Ruska vůči suverénní Ukrajině. Tento čin je zcela nepřijatelným aktem a brutálním porušením 

mezinárodního práva. 

Město Turnov operativně nabídne pomoc občanům Ukrajiny prchajících před válkou. ZM schvaluje poskytnutí daru 

ve výši 100 tis. Kč neziskové organizaci Člověk v tísni na pomoc Ukrajině. 
 

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

 

 

 

 3. Výroční zpráva Policie ČR a Městské policie Turnov   
 

Rozprava:  

Zastupitelstvu města Turnova předkládáme výroční zprávu o činnosti České republiky a Městské policie Turnov v 

roce 2021. 

 

Diskuse: p. Záruba, p. Trucka, p. Weissová, p. Drahoňovský, p. Špinka, p. Kordová, p. Loukota, p. Jiránek  

V diskusi zaznělo: Děkuji za pozitivní čísla. Určité nešvary se dějí u nádraží na sídlištích, scházejí se tam party 

mladých lidí a zůstává po nich nepořádek. Chci poprosit o kontroly těchto míst v podvečerních a večerních 

hodinách.; Zvýšený dohled máme pátky a soboty. Psovod projíždí tyto lokality večer.; Vidím kus odvedené práce.; 

Covid zbrzdil na školách program proti kriminalitě. Hodně deliktů se děje po internetu. Jsme svědky toho, že děti  

páchají trestnou činnost, aniž by to věděly. I v Turnově se vyskytují drogy a delikty, které jsou páchány lidmi, které 

jsou na drogách závislí.; V Turnově se cítím bezpečně.; Rychlost měříme laserovým měřičem, je to velký posun. Je 

velký nárůst řízení pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.; Také se připojuji k poděkování oběma 

policiím.   
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Usnesení ZM č. 21/2022 

ZM bere na vědomí  

bez připomínek předloženou výroční zprávu Policie ČR za rok 2021. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 22/2022 

ZM bere na vědomí  

bez připomínek předloženou výroční zprávu městské policie za rok 2021. 
 

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

 

 

  

4. Šetřilovsko - Zikuda vodohospodářské stavby spol. s r.o. - prodloužení termínu   
 

Rozprava:  

Předkládáme Zastupitelstvu města Turnov žádost společnosti ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r. o. (dále 

jen společnost ZIKUDA) o prodloužení lhůty výstavby restaurace nebo hotelu Šetřilovsko. Společnost Zikuda 

koupila od města Turnov v roce 2018 pozemky a stavbu restaurace Šetřilovsko. Současně s kupní smlouvou byla 

uzavřena dohoda, kterou se společnost ZIKUDA zavázala, že na nabytých pozemcích zrealizuje do 31. 12. 2022 

výstavbu nové restaurace nebo hotelu, které budou odpovídat územnímu plánu města Turnov a podmínkám 

funkčního využití a prostorového uspořádání.  Pokud nebude dodržen termín výstavby, sjednaly si strany smlouvy 

smluvní pokutu ve výši 650.000 Kč, která odpovídá rozdílu mezi cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 

a sjednanou kupní cenou. Nyní společnosti ZIKUDA požádala o prodloužení lhůty výstavby do 31. 12. 2025.  Svoji 

žádost zdůvodnila přehodnocením plánovaného rozsahu výstavby a to s ohledem na okolnosti spojené s covidovou 

pandemií. Nově je předmětem záměru výstavba restaurace, tří apartmánových domů a parkoviště. 

 

Diskuse: p. Polášek, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Vize p. Zikudy byla získat stavební povolení a ještě letos začít. 

 

Usnesení ZM č. 23/2022 

ZM schvaluje  

prodloužení lhůty výstavby restaurace Šetřilovsko a dalších objektů do 31. 12. 2025 formou dodatku č. 1 dohody se 

společností ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r. o. 
 

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

 

 

  

5. Převod objektu kotelny Přepeřská   
 

Rozprava:  

Předkládáme Zastupitelstvu města Turnov ke schválení převod části nemovitých věcí z majetku Městské teplárenské 

Turnov, s. r. o. (dále také jen MTT s. r. o.) na město Turnov. Po výstavbě nové části kotelny a instalaci moderního 

kondenzačního kotle s pomocnými technologiemi odpovídajících výkonů vzhledem k potřebě a přesunutí 

naddimenzované technologie do jiného úseku vytápění, se ukázal objekt kotelny na sídlišti Přepeřská pro MTT s. r. 

o. jako nepotřebný. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. se rozhodla pro rozdělení dosavadní stavby plynové kotelny 

na dva samostatné objekty. Objekt Turnov č. p. 1799, stavba jako součást pozemku p. č. 1986/85, k. ú. Turnov, 

zůstane zachována k původnímu účelu – plynová kotelna. Objekt bez č. p./č. ev. na pozemku p. č. 1986/257, který 

vznikl oddělením z pozemku p. č. 1986/85 - sklad, k. ú. Turnov, pro MTT s. r. o. nepotřebný, byl nabídnut k prodeji. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 24/2022 

ZM schvaluje  

koupi nemovité věci od Městské teplárenské Turnov, s. r. o. - pozemku p. č. 1986/257 - zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 523 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev. - sklad, a pozemku p. č. 1986/258 - ostatní plocha o výměře 

19 m2, vše k. ú. Turnov, za cenu 3 mil. Kč. Úhrada kupní ceny bude provedena zápočtem pohledávky prodávajícího, 

Městské teplárenské Turnov, s. r. o., z titulu prodeje výše uvedené nemovité věci proti závazku prodávajícího vůči 

kupujícímu, městu Turnov, z titulu výplaty podílu z nerozděleného zisku společnosti jedinému společníku. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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6. Statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města Turnova   
 

Rozprava:  

Rada města jako správní rada fondu doporučuje ke schválení Statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu 

města Turnova po jeho aktualizaci, která se týká převážně úpravy Čl. 3 Finančních zdrojů, kde došlo od 1. 1. 2022 

k navýšení přídělu z rozpočtu na 80 % z vybraného nájemného. Dle čl. 8 písmene b) správní rada fondu (RM) 

předloží zprávu o čerpání prostředků fondu zastupitelstvu města Turnov dne 31. 3. 2022. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 25/2022 

ZM schvaluje  

statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města s účinností od 25. 2. 2022. 
 

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

 

  

 

7. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025   
 

Rozprava:  

Předkládáme vám tímto k projednání návrh rozvojového dokumentu v sociálních službách - Komunitní plán 

sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025. Tento plán stanoví aktivity, kterými se bude město 

Turnov a spádová oblast v oblasti sociálních služeb v následujících čtyřech letech především zabývat. Tento 

dokument vznikl v rámci procesu plánování sociálních služeb.  

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 26/2022 

ZM schvaluje  

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025. 
 

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

 

 

  

8. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost společnosti v roce 2022   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace má 

být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2022. V rozpočtu města pro rok 2022 byla pro tento účel 

alokována částka 80 tis. Kč. 

 

Diskuse: p. Weissová 

V diskusi zaznělo: Geopark je unikátní a chci tento bod podpořit. 

 

Usnesení ZM č. 27/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 80 000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na 

podporu činnosti v roce 2022, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-

22-001, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude 

řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

 

 

  

9. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2022   
 

Rozprava:  

V příloze Vám předkládáme návrh rozdělení dotací pro sportovní spolky a organizace pro rok 2022. V letošním roce 

bylo doručeno v řádném termínu celkem 16 žádostí o dotaci. V dotačním programu byla pro rok 2022 alokována 

částka 7 750 000 Kč.  
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Na svém jednání dne 2. 2. 2022 navrhl Výbor pro sport Zastupitelstva města Turnov rozdělení, které vychází 

zejména ze skutečnosti, že klíčové sportoviště spolku Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. (dále jen TSC 

Turnov) je nově ve správě společnosti Městská sportovní Turnov s. r. o. (dále jen MST). Tím dochází k výrazné 

změně oproti předchozím letům, zejména u skupiny 1 a 3.  

 

U skupiny č. 1 je navrhována k rozdělení částka ve výši 5 124 164 Kč (celkem bylo alokováno 5 700 000 Kč). 

Tato skupina je určena uzavřenému okruhu příjemců, stanovenému v Pravidlech a zahrnuje spolky vlastnící klíčová 

sportoviště, spolky vlastnící ostatní sportoviště či spolky, které dlouhodobě pracují s registrovanou mládeží – 

jmenovitě určeno v čl. I. b. Pravidel (11 spolků). V roce 2022 pro převod haly TSC Turnov nemohl být zachován 

poměr dotace: 73% celkové částky v provozní části a 27% celkové částky na sportovní činnost.  

 

U skupiny č. 2 je navrhována k rozdělení částka ve výši 209 900 Kč (celkem bylo alokováno 300 000 Kč). Tato 

skupina je určena menším sportovním spolkům – jde o otevřený okruh žadatelů bez jmenovitého určení 

v Pravidlech. Žádost o dotaci podalo celkem 5 spolků. Žadatelé v tomto okruhu mohou být podpořeni v oblasti 

provozní dotace (dotace na ekonomiku provozu - zohledňována je velikost spolku, činnost s mládeží, prezentace 

spolku ve městě apod.) a v rámci sportovní činnosti jsou podporováni trenéři mládeže, registrovaná a neregistrovaná 

mládež.  

 

U skupiny č. 3 je navrhována k rozdělení částka ve výši 2 058 592 Kč (celkem bylo alokováno 1 750 000 Kč). 

Tato skupina je určena spolkům primárně využívajícím ke své činnosti sportoviště Městské sportovní Turnov s.r.o. 

či sportoviště ve vlastnictví města Turnov) a dotace je poskytována na využívání těchto sportovišť. Do skupin se 

přihlásilo 5 žadatelů, nově je mezi nimi TSC Turnov. Navýšení navrhované částky o 308 592 Kč je pro podporu 

spolku TSC Turnov, který od roku 2022 bude nově využívat sportoviště ve správě MST (bývalá hala TSC Turnov 

2). Všem žadatelům je poskytována podpora do výše 80% nájmů, s ohledem na maximální možné výše dotace 

stanovené v Pravidlech.  

 

Celkem zbývá v tomto dotačním programu 357 344 Kč. Tuto částku doporučuje Výbor pro sport převést do 

provozního příspěvku Městské sportovní Turnov, s. r. o. v rámci rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2022, s využitím 

těchto finančních prostředků na provozní náklady spojené se správou haly Turnov 2. 

 

Diskuse: p. Svobodová 

V diskusi zaznělo: V zastoupení předsedy sportovního výboru chci poděkovat odboru školství za přípravu materiálu. 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Usnesení ZM č. 28/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2 348 116 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z toho je 

určeno 1 791 616 Kč na provozní náklady a 556 500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-101, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 29/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 703 600 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544, z toho 

je určeno 90 000 Kč na provozní náklady, 165 600 Kč na sportovní činnost spolku a 448 000 Kč na nájmy za 

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

sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov č. 2-22-102, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 30/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1 078 376 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 242 676 Kč na 

provozní náklady, 131 700 Kč na sportovní činnost spolku a 704 000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
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rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-103, 

která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 31/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 948 972 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho je určeno 

784 472 Kč na provozní náklady a 164 500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-104, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 32/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 810 400 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 224 400 Kč na 

provozní náklady, 250 000 Kč na sportovní činnost spolku a 336 000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 

rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-105, 

která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 33/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 742 300 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 60 000 Kč 

na provozní náklady, 132 300 Kč na sportovní činnost spolku a 550 000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace 

se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím 

z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-

106, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 34/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 167 092 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 60 000 

Kč na provozní náklady, 86 500 Kč na sportovní činnost spolku a 20 592 na nájmy sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 

rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-107, 

která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 35/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 111 300 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je určeno 80 

000 Kč na provozní náklady a 31 300 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-108, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 36/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 95 900 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 80 000 

Kč na provozní náklady a 15 900 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-109, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 37/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 116 200 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480, z 

toho je určeno 80 000 Kč na provozní náklady a 36 200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-110, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 38/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 60 500 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 50 000 Kč na 

provozní náklady a 10 500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-111, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 39/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 60 200 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho je určeno 

40 000 Kč na provozní náklady a 20 200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-112, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 40/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 72 500 Kč pro spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700, z toho je určeno 25 000 Kč na 

provozní náklady a 47 500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-116, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 41/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 37 100 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 30 000 Kč na 

provozní náklady a 7 100 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

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

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

  

Usnesení ZM č. 42/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z. s., IČ 27022650 na 

provozní náklady spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 43/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 35 100 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173, z toho je určeno 15 000 

Kč na provozní náklady a 20 100 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 44/2022 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov poskytnuta. 
 

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

 

 

  

10. Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol   
 

Rozprava:  

V Turnově je v současnosti platná obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem Turnov. Vzhledem ke skutečnosti, že v době od vydání této vyhlášky byly schváleny 

Zastupitelstvem města Turnova změny v pojmenování ulic, je třeba na tuto skutečnost reagovat a upravit obecně 

závaznou vyhlášku o školských obvodech, aby odpovídala aktuální situaci. 

 

Od roku 2021 proběhly v pojmenování ulic tyto změny: 

 ulice T. G. Masaryka se přejmenovala na ulici Jaroslava z Hruštice 

 ulice Legionářů se rozdělila a část se jmenuje Plk. Čestmíra Šikoly 

 ulice Nad Šetřilovskem se rozdělila na nové části Na Pramenech a Plk. Františka Fryče 

 

Všechny tyto změny budou zahrnuty v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2020 ke školském obvodu 

Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace. 

 

Diskuse: p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Nelíbí se mi rozdělení dětí z mašovské školy. Snad se to do budoucna podaří změnit. 

 

Usnesení ZM č. 45/2022 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Turnov s účinností 

od 1. 4. 2022. 
 

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

 

 

  

11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

 

 

 

Různé 

P. Záruba zve na loutkářskou přehlídku „Turnovský drahokam“, tento ročník bude s diváky. 

P. Kordová zve na program v Městské knihovně v rámci výročí Turnova. 

P. Špinka zve na semifinále Krajské ligy hokeje na zimním stadionu. 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. března 2022 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Mgr. Pavel Mlejnek 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 
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