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Zápis z 23. jednání rady města Turnov 

ze dne 18. 11. 2015 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Omluveni: Karel Jiránek, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová       

Nepřítomni: Karel Jiránek, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová       

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Dotační program - sportovní oblast 
 

Rozprava:       Po jednání RM byla přijata v pravidlech pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnova následující úpravy: 

- byla vícekriteriální ohodnocena položka na ekonomiku provozu (velikost spolku, počet dětí, 

činnost vůči městu, činnost v rámci svazových soutěží, počet oddílů, ….)      

- v rámci příspěvku na neregistrovanou mládež byla potvrzena částka 100 Kč/dítě, registrovaná 

mládež částka 500 Kč/dítě 

- v rámci podpory soutěží byla zahrnuta i podpora dospělým (doprava, rozhodčí, startovné, 

noclehy) 

 

Obecné principy: 

- z dotace na sportovní oblast půjde 73% peněz do provozu a 27% do sportovní činnosti 

- spolky ve sportovní komisi jsou rozděleny na tři skupiny: spolky vlastnící klíčová sportoviště, 

spolky, které mají své hlavní sportoviště u Městské sportovní Turnov, s. r. o., či u Města Turnov a 

na spolky vlastnící ostatní sportoviště a menší spolky 

- provozní dotace u spolků s klíčovými sportovišti se sestává s dotace na energie (cca 60%), 

mzdové náklady na údržbáře, ekonomiky provozu a běžné údržby  

- provozní dotace u spolků, které mají své klíčové sportoviště u Městské sportovní Turnov, s. r. o., 

či Města Turnov se sestává s dotace na nájmy, ekonomiky provozu a u jednoho subjektu je to 

příspěvek na energie 

- provozní dotace u spolku vlastnící ostatní sportoviště a menších spolků se sestává s dotace na 

sportoviště, ekonomiky provozu 

- dotace na sportovní činnost je u všech spolků obdobná a sestává se z dotace na registrované dítě 

(aktivní účast na svazových závodech), dotace na neregistrované dítě (všechny ostatní děti dle 

seznamu členů), dotace na trenéry mládeže a dotace na podporu soutěží 

- dále může každý spolek zažádat o dotaci na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu 

dlouhodobého majetku 
 

 
 



2  Zápis Rady Města Turnov 18. 11. 2015 

usnesení RM č. 581/2015 

RM schvaluje  

Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnova s 

úpravami vzešlých z jednání. 
 

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

V Turnově dne 24. listopadu 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

      starosta                místostarostka 


