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Zápis 

2. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. 02. 2016 

 

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: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. 

Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. 
Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. 
Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, 
Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří 
Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

Nepřítomni: MUDr. Daniel Hodík, Ing. Miroslav Šorejs 

Omluveni: Ing. Miroslav Šorejs 

Ověřovatelé: Arnošt Černý, Eva Kordová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Milan Drahoňovský, Luboš Trucka, Martin 
Bartoníček, prof. Ing. Petr Moos 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

 

Přítomno 6 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.htm. 

Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 
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1. Úvod 
 

Rozprava:       

p. Hocke - Stažení bodu č. 15 – geopark 

p. Hudec – doplnění bodu, který proběhl na jednání RM v lednu – vývoz popelnic v těžko přístupných 

lokalitách – vložení za bod č. 6 
     
 
 

usnesení ZM č. 48/2016 
ZM schvaluje  
 

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

2. Zpráva Městské policie a Policie ČR za rok 2015 
 

Rozprava: Zastupitelstvu města byly předloženy podrobné zprávy o činnosti městské policie a 

obvodního oddělení Policie ČR v Turnově za rok 2015. Byla zmíněna dobrá a častá vzájemná spolupráce.  

Malá, však citelná změna teritoria Obvodního oddělení PČR – nyní již nespravují Žernov a Tatobity, naopak 

jim přibyly Svijany a Příšovice, které s sebou nesou časté dopravní nehody. Městské policii se začíná 

osvědčovat nový pomocník – strážník psovod. Pachatelé si pod pohrůžkou použití policejního psa rozmyslí 

útěk; služební pes pomáhá např. i při kontrole objektů.  

 

Diskuse: p. Báča, p. Drahoňovský, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: je nově otevřena rekonstruovaná hala ČD, je zde minimum laviček z důvodu toho, aby se 

zde nezdržovali bezdomovci – máme nějaká práva jak je vykázat? pokud žebrají, znečišťují tak to řešit 

můžeme po dobu oficiálního otevření haly; pokud nic nepáchají, pouze překážejí jen svou přítomností, těžko 

budeme hledat protiprávní jednání, abychom je vykázali; legislativa je krátká na to, abychom bez důvodu 

bezdomovce vykázali; jednáme s ČD o zpřístupnění již zřízeného kamerového systému pro naše strážníky 
 
      
 

 

usnesení ZM č. 49/2016 
ZM bere na vědomí  
 

bez připomínek předložené výroční zprávy Městské policie a Policie ČR za rok 2015. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

3. Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 
 

Rozprava:      Za rok 2015 byla jednotka povolána KOPIS HZS Liberec ke 104 mimořádným 

událostem, z toho 28 dopravním nehodám, 38 požárům, 27 technické pomoci, 5 úniku plynu a ropných 

produktů, 2 ostatní pomoci, 4 plané poplachy. Jednotka se dále zúčastnila 2 taktických a 1 prověřovacího 

cvičení pořádaných HZS Libereckého kraje a velitelem JSDH města Turnov. Jednotka vyjížděla mimo svůj 

hasební obvod k 20 výjezdům a k 5 výjezdům na základě mezikrajská výpomoci. Jednotka pro technické 

zásahy, živelné pohromy a následky dopravních nehod v současné době využívá dva automobily (DA) AVIA 

31 z roku 1988 a (RZA) JEEP Cherokee z 1993. Stáří a technický stav obou vozů již neodpovídá nejen 

současným potřebám jednotky, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ale i velmi vysoké 

finanční nákladovosti na jejich údržbu. Vzhledem k výše uvedenému stáří a stavu požární zásahové techniky 

je a bude nejvyšší prioritou zajištění finančních prostředků na nákup jednoho nového dopravního automobilu 

(DA), zásahový a technický automobil určený na výjezdy v souvislosti s dopravními nehodami a 

technickými haváriemi. Nový dopravní automobil náhradou za TA-L1R (RZA) JEEP a DA- 12 Avia. Lehký 

dopravní automobil do 7,5t, double kabina pro 1+5 osob + nástavba s úložným prostorem krytý roletami, 

zásoba hasební vody 500-800 l, vysokotlaké hasební zařízení, tažné zařízení. Dále by vozidlo mělo být 

vybaveno pro zásahy v souvislosti s následky dopravních nehod a pro zásahy v souvislosti s živelnými 

pohromami způsobenými vodou. Finančně se jedná o náklad cca 2 – 2,5 mil. Kč, možnost získání dotací 

(Generální ředitelství HZS+Liberecký kraj) cca 0,75 mil. Kč, spolufinancování města cca 1,4 mil.Kč (dle 

výběrového řízení). 

 

Diskuse: p. Hovorka, p. Hocke, p. Jiránek, p. Černý, p. Kordová 



 

3 Zápis Zastupitelstva Města Turnov 25. 2. 2016 
 

 

V diskusi zaznělo: v současné době generální ředitelství vypsalo dotaci na dopravní automobily, takže máme 

šanci uspět a získat cca 700 tis. Kč; jednal jsem jak s hejtmanem, tak s ředitelem Libereckých hasičů, jak 

najít cestu – je to má osobní záležitost, jelikož po tom, co jsem všem hasičům na konci roku děkoval, dostal 

jsem jednoduchou a zásadní otázku: „Jak to bude s tím autem?“; výroční zpráva vám bude předložena na 

příštím jednání ZM; rád podpořím, jelikož jako bývalý člen jednotky vím, že již před lety, kdy jsme džíp 

obdrželi darem, byl starý a opotřebovaný; byl to takový danajský dar, ale díky za něj, jinak bychom se 

k výjezdům nedostali 
 
 
 

usnesení ZM č. 50/2016 
ZM projednalo  
 

nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města a ukládá odboru 

správnímu podat do obou dotačních titulů žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 51/2016 
ZM souhlasí, 

za podmínky poskytnutí finančních prostředků z obou dotačních titulů, s nákupem dopravního 

automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města v roce 2016. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

4. Vykoupení pozemků za Vesnou u Havlíčkova náměstí a na Koňském trhu v Turnově 
 

Rozprava:      Na základě usnesení ZM č. 371/2015, ohledně odkoupení pozemků parc.č. 1427/1, 

1427/2, 1427/3, 1427/4 vše v k.ú. Turnov, je jednáno s xxxxxxxxx, který má zmocnění od vlastníků těchto 

pozemků, rodiny xxxxxxxxx žijících v cizině, zastupovat je ve všech právních věcech. Vlastníci uvedených 

pozemků jsou dle vyjádření jejich zástupce ochotni pozemky odprodat a to za cenu 2.500 Kč/m2, což činí při 

celkové ploše 1783 m2 předmětných pozemků částku 4.457.500 Kč.  Jedná se o cenu smluvní, vzhledem k 

poloze pozemků v centru města a možnosti jejich využití, dle ú 

zemního plánu funkční využití - OK - Komerční zařízení. Dále titíž vlastníci mají ve svém majetku pozemek 

parc.č. 277/2 ostatní plocha o výměře 127 m2, k.ú. Turnov, který je součástí komunikace na Koňském trhu v 

Turnově. Tento pozemek nabízejí také městu k odkoupení. V tomto případě jsou ochotni jej prodat za cenu, 

za jakou město pozemky na komunikaci vykupuje, tj. 96 Kč/m2, celkem za 12.192 Kč. 

Byla zpracována studie, která potvrdila možnost vybudování parkoviště pro cca 54 osobních automobilů. 

Zpracovaná studie počítá s využitím i dalšího pozemku parc.č. 1427/8 zahrada o výměře 8 m2, k.ú. Turnov 

ve vlastnictví soukromých osob (1/2 xxxxxxxx, 1/2 xxxxxxxxxx). S těmito vlastníky je domluveno, že v 

případě koupě pozemků od rodiny xxxxxxxxxx, městu uvedený pozemek poskytnou výměnou za část 

pozemku za jejich domem čp. 778 Turnov, Havlíčkovo náměstí. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Jiránek, p. Loukota, p. Sekanina, p. Špetlík, p. Šmiraus, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: cena je taková, kterou nám nabídla rodina xxxxxxxx a je zde vůle se dohodnout; bylo by 

dobré s takovouto cenou počítat i v případě dalších nabídek na odkoupení pozemků ve stejných lokalitách, 

jelikož vzrůstá tlak, abychom ceny snižovali; pan Jiránek naráží na prodej pozemků ve vnitroblocích, kdy na 

naši nabídku 1000 Kč/m2 reagovali dotčené osoby negativně; bylo by vhodné mít vypracovaný znalecký 

posudek; je otázka, zda by nám k něčemu byl, když je zde jen jedna cena, na které je možné se dohodnout; 

ceny nemovitostí klesají a tak cena 2500 Kč/m2 je celkem vysoká; je stále rozdíl zaplatit 4,5 mil. Kč místo 

plánovaných 50 mil. Kč na parkovací dům; parkoviště za Vesnou by nás mohlo vyjít mezi 4 – 6 mil. Kč; 

takže když to sečteme, tak parkoviště nás vyjde na 10 mil. Kč; podzemní parkoviště by bylo úžasné řešení, 

ale ještě to vypadá, že k němu nedozrál čas; cena byla konzultována s realitní kanceláří, která má podobné 

lokality v nabídce za stejnou cenu – tudíž se jedná za cenu obvyklou; máme zde možnost vyřešit parkoviště 

za menší peníze, než bylo kdysi plánované; to nikdo nezpochybňuje, jen by bylo dobré to mít i na papíře 
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usnesení ZM č. 52/2016 
ZM schvaluje  
 

odkoupení pozemku parc.č. 277/2 ost.pl. o výměře 127 m2, k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 

12.192 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a dále pozemků  parc.č. 1427/1 ost.pl. 

o výměře 1257 m2, parc.č. 1427/2 ost.pl. o výměře 235 m2, parc.č. 1427/3 zahrada o výměře 154 

m2 a parc.č. 1427/4 zahrada o výměře 137 m2, vše v k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 4.457.500 

Kč, která je pro tento druh pozemků cenou obvyklou, do vlastnictví Města Turnov od podílových 

spoluvlastníků – xxxxxxxxx (podíl 1/3), xxxxxxxxxx (podíl 1/3), xxxxxxxxxx (podíl 1/3), kteří jsou 

zastoupeni na základě plné moci xxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 
 
 

5. Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 4. etapa 
 

Rozprava:      Jedná se formální znění usnesení dle metodiky ministerstva pro místní rozvoj, tak 

abychom se mohli ucházet o dotaci. Bod byl projednáván na prosincovém ZM. 

 
 
 

usnesení ZM č. 53/2016 
ZM schvaluje  
 

aktualizaci Projektu regenerace sídliště - etapy pro rok 2016 s názvem „Regenerace panelového 

sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 4. etapa“. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

6. Prodej nemovitostí na Šetřilovku - restaurace, roubenka včetně pozemků 
 

Rozprava:      Jedná se o snížení kupní ceny nemovitostí na Šetřilovsku z 3,5 mil.Kč na 2,95 mil.Kč 

(průměr ceny tržní a úřední). Původní požadovaná cena v roce 2012 byla 4 mil.Kč.  

Ve zveřejněné nabídce bylo uvedeno, že nabízené nemovitosti jsou vhodné na budoucí využití restaurace či 

kavárny. Dále bylo uvedeno, že pro nabízené pozemky je Územním plánem Turnov stanoveno funkční 

využití "komerční zařízení" a že dané území je podrobněji regulované územní studií Hruštice - Károvsko se 

stanovenými regulativy (min. 1.NP+P, max. 2.NP+P, koeficient zastavěnosti 0,35, podíl zeleně 40%). 

 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku byl nabízen na placeném serveru Sreality.cz, Reality.CZ, ANNONCE. cz 

a na bezplatném serveru Bazos.cz. Na inzerci se nám ozvali: Reality IQ VRCHLABÍ, RSH Modré pyramidy 

Komerční Banky a.s., Klientské centrum Realitní tržnice, PRODEJSAM.CZ. Nemovitosti si byli během 

uplynulé doby na místě prohlédnout tři soukromé osoby. Jedním z nich byl xxxxxxxxx, v zastoupení 

společnosti APARAT s.r.o., Žižkova 1341, Turnov, od něhož nám byla doručena písemná nabídka. Má 

zájem si nabízené nemovitosti na Šetřilovsku odkoupit. S ohledem na jejich stav nabízí kupní cenu ve výši 

2.900.000 Kč. V případě získání nemovitostí do svého vlastnictví počítá s demolicí objektu restaurace a jeho 

záměrem je vybudovat na předmětných pozemcích penzion s restaurací. Stavbu roubenky by zachoval.  Ještě 

dne 16.2.2016 si nemovitosti na Šetřilovsku byla prohlédnout xxxxxxxxxxxxx. Měla by zájem o koupi pouze 

roubenky. V roubence by chtěla realizovat výtvarnou dílnu s cílem oslovit širokou veřejnost, zejména rodiče 

s dětmi, ale i dospělé. Za roubenku včetně pozemku nabízí 1.000.000 Kč. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Kordová, p. Sekanina, p. Červinková, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: bohužel v této chvíli v budově jsou vytrhané kabely, zaslepená voda – kuchyně je zcela 

zdevastovaná – správa majetku si měla dohodnout s poslední nájemkyní, za jakých podmínek budovu opustí, 

jelikož před jejím odchodem byla budova funkční; je to také o nás ZM, kolik peněz pustíme na renovaci 

objektu; není to tak dlouho, kdy poslední nájemce odcházel, buďme rádi, že zaplatil dluhy, které měl; 

největší pád restaurace utržila v době Čisté Jizery, pak už to s restaurací šlo z kopce; restaurace fungovala do 

poslední chvíle ještě před Čistou Jizerou; ještě než byl objekt pronajat poslední nájemkyni, bylo zde vše 

v pořádku – nyní opravdu nic jiného nezbude, než jít s cenou objektu dolu 
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usnesení ZM č. 54/2016 
ZM bere na vědomí  
 

informaci o průběhu zveřejněného vyhlášení záměru prodeje nemovitostí na Šetřilovsku. 

ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje objektu roubenky čp. 389 Turnov, objektu restaurace čp. 

904 Turnov a pozemků parc.č. 2815 (část o výměře 260 m2), parc.č. 2816 (výměra 187 m2), parc.č. 

2817 (částo o výměře 722 m2, parc.č. 2818/1 ˇčásti o výměrách 17 m2 a 516 m2, parc.č. 2818/2 

(výměra 382 m2), vše v k.ú. Turnov o celkové výměře 2084 m2 (upřesnění geometrickým plánem 

č. 3940-36/2014-1) za sníženou kupní cenu ve výši 2.950.000 Kč. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/4] 
 
 

7. Svoz odpadů v problémových okrajových lokalitách Města Turnov 
 

Rozprava:      Bod byl vložen na základě žádosti pana zastupitele Tomáše Hudce bez doprovodného 

materiálu, jako upřesnění informace z rady města. 

 

Diskuse: p. Svobodová, p. Hocke, p. Kordová, p. Špetlík, p. Kunetka, p. Červiková, p. Báča, p. Tomášek 

 

V diskusi zaznělo: odeslala jsem Vám materiál, který byl předložen na jednání RM; jedná se o lokality, ve 

kterých je složité pro Technické služby Turnov, s. r. o. je obsluhovat; podobné lokality řešíme stále i v rámci 

územního plánu, zda lidem povolovat stavbu tam, kde by bylo těžké zabezpečit obslužnost komunikací, 

vyvážení odpadů; například lokalita v Mašově, která byla dříve chatová, tak nyní již některé chaty se 

předělávají k trvalému pobytu s čísly popisnými a obyvatelé chtějí mít zajištěné všechny služby s tím 

spojené; kolegové k tomuto rozhodnutí přistupovali zodpovědně; kolika domácností se toto opatření týká? 

týká se to přímo 27 domácností; byla jsem se tam podívat s TST s. r. o. i paní Sedlákovou ze životního 

prostředí – jsou to všechno lokality, kam již zajíždí malý vůz a stále má problém se tam dostat; v posledních 

letech máme sníh 14 dní, tak proč ty obyvatele chcete odtrhnout na 5 měsíců? jak toto chcete zanést do 

vyhlášky? že když nechumelí tak není zima? jsou to špatně přístupné lokality celoročně – doporučuji a 

navrhuji Vám si ty lokality objet, klidně i s TST, s. r. o. ať víte o čem hovoříme; tak těm lidem rozdejte pytle 

s kódy, když nastane taková to situace, tak dají odpad do pytle vedle popelice a vše se vyveze, až bude 

příznivé počasí; do vyhlášky musí být přesně stanovený termín; bavíme se o materiálu, který nebyl na 

programu jednání, nemám k tomu potřebné informace, nechť se připraví materiál a znovu se předloží; je 

v pravomoci rady města o tom rozhodnout, tak jako je v pravomoci zastupitelstva to změnit 

 

Návrh p. Červinková: 
 

usnesení ZM č. 55/2016 
ZM ukládá 

paní místostarostce Mgr. Janě Svobodové vypracovat na dubnové zasedání ZM materiál k zimnímu 

svozu odpadů ve špatně přístupných lokalitách města Turnova. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/5/4] – usnesení bylo přijato 
 
 

8. Modernizace liberecké a turnovské nemocnice 
 

Rozprava:      Na základě projednávání projektového záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec 

na ZM 24. září 2015 vám předkládám návrhy na možné postupy týkající se spolufinancování tohoto záměru 

v rámci rozpočtu města Turnov. Většina materiálu popisující tuto problematiku již byla předložena.  

Připomínám, že v této chvíli by se v liberecké nemocnici měl stavět pavilon pro urgentní příjem, 

ARO, JIP chirurgie, JIP interna, traumacentrum, kardiocentrum, oddělení chirurgie, úsek jednodenní 

operativy, centrální zobrazovací metody, centrální operační sály, sdílené ambulance, laboratorní komplex, 

centrální sterilizace, centrální odběry, lůžkové stanice, lékárnu, energocentrum, sklady a pomocné provozy 

za projektovanou částku 1,4 mld.Kč vč. DPH. Stručně vše popsáno v příloze č.1 – Manažerský souhrn, 

obsáhleji pak v příloze č. 4 - Analýza realizovatelnosti projektového záměru: Modernizace KNL – Etapa č. 1. 

V turnovské nemocnici v případě, že přistoupíme na dohodu akcionářů, bude docházet ke standartní 

modernizaci ve formě odpisů + 3 mil.Kč/ročně navíc ze zisku nemocnice. Na modernizaci bude vypracován 
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generel. Již teď je zřejmé, že bude třeba zvětšení a sestěhování oddělení ARO a JIP, otázka velikosti 

ortopedie, interny, následné péče, případně nově neurorehabilitace. Otázka náplně je svým způsobem 

svázána s možnostmi zajištění péče nově fúzované nemocnice Jilemnice-Semily. Více bude zřejmé po 

jednání s pojišťovnami i v rámci zasmluvnění nového období 2016-2019. 

Je třeba říci, že Město Turnov je 10% akcionářem Krajské nemocnice Liberec. Dalšími akcionáři jsou 

Liberecký kraj se 74,23% a Město Liberec 15,77%. 

 

Předpokladem financování je závazek všech tří akcionářů poskytnout KNL (dále jen „Společnost) 

dobrovolný peněžitý příplatek do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál.  

- Město Turnov se smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek ve výši 

134.720.000 Kč v období let 2017 až 2035 a to v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách 

splatných vždy do 30. 6. každého jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je ve výši 

3.496.422 Kč a zbylých osmnáct splátek je ve výši 7.290.000 Kč.  

- Liberecký kraj se smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek ve výši 

1.000.000.000 Kč, přičemž první splátka je splatná 30. 6. 2017 ve výši 49.999.996 Kč a zbylých 

osmnáct splátek je splatných ve výši 52.777.778 Kč.  

- Město Liberec poskytne 212.447.797 Kč, přičemž první splátka je ve výši  5.447.797 Kč a zbylých 

osmnáct splátek ve výši 11.500.000 Kč. 

 

KNL bude na účet alokovat ročně, počínaje rokem 2016, částku 20 mil.Kč, a to v případě, bude-li dosaženo 

kladného hospodářského výsledku převyšujícího částku 20 mil.Kč. V případě, že Společnost v jednotlivém 

účetním období nedosáhne hospodářského výsledku alespoň 20 mil.Kč, zavazují se Společníci rozhodnout o 

rozdělení zisku minulých období tak, aby celková alokace finančních zdrojů na 1. etapu modernizace činila 

v jednotlivých 20-ti  účetních období vždy kumulativně 20 mil.Kč. To je podmíněno splněním zákonných 

požadavků pro rozhodování o zisku a stanovami Společnosti. V případě, že Společník bude kdykoli během 

jednotlivých 20-ti účetních období hlasovat v rozporu s tímto, zavazuje se uhradit každému ze Společníků 

smluvní pokutu ve výši 3 mil.Kč za každé jednotlivé hlasování v rozporu s uvedeným. Příplatek bude 

shromažďován na samostatném transparentním účtu, z kterého bude možné čerpat prostředky pouze na účely 

modernizace KNL – 1. etapy. Dobrovolný příplatek poskytnutý akcionářem Společnosti není dotací a 

Akcionář může za splnění podmínek stanovených ve smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy 

požadovat jeho vrácení. Kontrolu použití finančních prostředků bude v souladu se stanovami a smlouvami o 

poskytnutí příplatku provádět dozorčí rada KNL. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Hocke,  p. Mos, p. Sekanina, p. Špetlík, p. Soudský, p. Hudec, p. Hrubý, p. 

Maierová, p. Šmiraus, p. Uchytil, p. Kordová, p. Červinková,  p. Jiránek 

 

V diskusi zaznělo: TOP 09 je dlouhodobě proti této variantě; modernizaci by měl financovat stát potažmo 

kraj; nevěřím tomu, že by stát dopustil, aby v jediném z jeho krajů byla zdravotní péče na špatné úrovni; stát 

by to dopustil zcela bez problémů, jelikož se jedná o 2. nejmenší kraj; první etapa je závazek na 20 let, jaká 

bude druhá a případná další etapa? KNL má 3 akcionáře, když to přepočteme na obyvatele Turnov je na tom 

nejhůře – navrhovali bychom 5% prodat LK a zisk z odkoupení investovat do Turnovské části KNL; 

přespočet na obyvatele je scestný; na začátku projednávání financování jsme s panem hejtmanem i panem 

primátorem diskutoval o možnosti odkupu akciového podílu – bylo to zamítnuto; proto jsme se ubrali jinou 

cestou; o další etapě uvažujeme, pokud se nám podaří získat peníze z evropských fondů; víme, že 

modernizace je nutná, ale proč by na ni měl přispívat Turnov – našim cílem je nezatěžovat městský rozpočet 

výdaji, které nesouvisí s chodem města; ve smlouvě je pro Turnov podíl 7 mil. Kč, ale dostane zpět 12 mil. 

Kč a tím bude zabezpečena kvalitní zdravotní péče v Turnově; Turnov by se měl podílet 1/10, která 

odpovídá výši akcionářského podílu; KNL má dávat každý rok 20 mil. Kč, kdo by v případě potřeby převzal  

jejich závazek? jsou zde rezervní fondy, které by v případě potřeby závazek převzaly; vy budete mít 

průběžný přehled o čerpání prostřednictvím transparentního účtu; co bude, když další zastupitelstva naše 

usnesení revokují? je to ošetřeno smluvně, a ve smlouvě jsou uvedené nejen zisky, ale i sankce při 

nedodržení smlouvy; berte to tak, jako když potřebujete podpořit rozvoj firmy, aby mohla dobře fungovat, je 

třeba do ní vložit investice; všechny projekty co máme, jsou možné jen díky tomu, že Turnov je součástí 

KNL; co vložíme nyní do modernizace je stále o dost méně než to, co jsme předtím museli každý rok dávat 

na provoz; je to jako když se uzavírá dlouhodobý úvěr, také po letech neřeknete bance, že prostě úvěr rušíte; 
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díky tomu, že jsme akcionáři, máme dobrý výhled na stabilní zdravotnictví v Turnově; než se v takovýchto 

případech navrhují nějaká usnesení, bylo by dobré znát akcionářskou smlouvu – vědět, jaký to bude mít 

ekonomický dopad, než něco vystřelit bez znalosti situace; nepodpořím z důvodu, že nemocnice nevyroste 

na zelené louce; této možnosti jsme se věnovali přes 2 roky, byl zde celý tým lidí, kteří zjišťovali možnosti – 

u letiště, u textilany – ale když jsme zjistili, že zde není žádná podpora nové výstavby, tak jsme hlasováním 

schválili výstavbu v Husově ulici – jedná se nejlepší řešení z nejhorších možných; proč my bychom měli 

trpět tím, že stát něco nechce řešit? připadá mi, že jsme do toho tlačeni ze strachu než z přesvědčení; 7 mil. 

Kč je například větší rekonstrukce školy; nikdo vás netlačí – je třeba si jen říci, jaké naše rozhodnutí bude 

mít dopady, pokud řekneme, že to nepodpoříme; když se o výstavbě jednalo již před 2 lety, tak to bylo 

v období fůze nemocnice, proč nám již v té době někdo neřekl, že KNL bude po nás chtít nějaké peníze? 

počítali jsme s tím, že se dostaneme k evropským penězům a rozpočet se sestavuje dle projektu, a ten jsme 

v té době neměli; vše bylo řečeno, my musíme pracovat tak, abychom udělali to nejlepší pro naše občany; 

vracet se zpět k nejistým základům není řešení; v minulosti se schvalovaly podobné akce – výstavba 

střelnice, zimního stadionu – pan profesor vám sdělil, jaké to bude mít následky; byl jsem kritikem celé fůze 

– dnes bohužel jiné řešení nevidím; bezmyšlenkovitě se zbavovat majetku nehodlám 
 
 
 
 

usnesení ZM č. 56/2016 
ZM schvaluje  
 

text předloženého Manažerského souhrnu - Shrnutí dokumentu „Analýza realizovatelnosti projektu 

Modernizace KNL - Etapa č. 1“ (verze 050216)  

  

r o z h o d u j e 

a) o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajské nemocnici Liberec, a. s., se sídlem Husova 

357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933 v celkové výši 134.716.422,- Kč 

poskytnutých v období 2017 – 2035 a to v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách 

splatných vždy do 30. 6. jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je splatná 30. 6. 

2017 ve výši 3.496.422,- Kč a zbylých osmnáct splátek je splatných ve výši 7.290.000 Kč, na 

financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, 

 

s ch v a l u j e 

b) znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři z 6. 11. 2013 uzavřené mezi Libereckým krajem, 

Statutární městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978 a městem 

Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227, 

c) znění smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu Města Turnova, mezi 

Městem Turnov a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré 

Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933 na financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ 

 

a   u k l á d á 

Tomáši Hockemu, starostovi Města Turnova, na základě schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi 

akcionáři, smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a kladného rozhodnutí 

zastupitelstva MT, zastupitelstva LK a zastupitelstva SML o poskytnutí příplatku mimo základní 

kapitál, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři a Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo 

základní kapitál. 
 

PRO 

p. Černý 

p. Hocke 

p. Frič 

p. Houšková 

p. Jiránek 

 



 

8 Zápis Zastupitelstva Města Turnov 25. 2. 2016 
 

 

p. Knížek 

p. Kordová 

p. Kos 

p. Kunetka 

p. Maierová 

p. Svobodová 

p. Špetlík 

p. Tomášek 

p. Tomsa 

p. Zikuda 

 

PROTI 

p. Báča 

p. Hudec 

p. Kříž 

p. Loukota 

p. Mikula 

p. Uchytil 

p. Rezler 

p. Sekanina 

p. Soudský 

 

ZDRŽEL SE 

p. Červinková 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/9/1] 
 
 

9. Příspěvky občanů 
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 

10. Přestávka 
 

 

11. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 
 

Rozprava:      Byl předložen návrh na rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov – řádek schváleného rozpočtu „Dotace na sport“, kde je k rozdělení částka 5,9 mil. Kč. Částka 

je oproti rozpočtu 2015 navýšena o 270.000,- tis.Kč. Rozdělení dotací jednotlivým spolkům a organizacím je 

dle pravidel znázorněno v tabulce v příloze. Jedinou výjimkou je BHK Turnov.  

Původní požadavek HC Turnov 1931 (BHK Turnov) v žádosti na rok 2016 byl 693.688 Kč jako dotace na 

nájmy, které putují do Městské sportovní Turnov. To by ale znamenalo celkovou dotaci (provoz + sportovní 

činnost) ve výši 800.878 Kč. Vzhledem ke schválenému rozpočtu samostatné položky: „Dotace na sport“ ve 

výši 5,9 mil. Kč byla na základě doporučení vedení města a rady města původní dotace HC Turnov 1931 dle 

výpočtu (dotace na nájem ledové plochy zimního stadionu v Turnově pro tréninky a zápasy členů do 19 let 

ve výši 100 % a 50% nájmu ledové plochy zimního stadionu v Turnově pro tréninky a zápasy pro družstvo 

mužů A) pokrácena tak, aby se zachoval poměr dotace na provoz a investice a sportovní činnost a dotace v 

tabulce rozdělení dotací činily přesně 5,9 mil. Kč. V tabulce se tak výpočet provozní dotace pro HC Turnov 

1931 snížil o cca 330.000 Kč. Toto řešení sice není systémové, ale v dané situaci enormního růstu činnosti 

hokejistů (obsazenosti ledové plochy), říká, že jejich růst nemůže být takto razantní. Systémovým řešením by 

nejspíš bylo krátit původní rozdělení dotací buď všem spolkům zařazeným do skupiny „působící na 

sportovištích Městské sportovní Turnov, s. r. o.“ nebo všem spolkům celkové. Tomuto velkému nárůstu 

nájmů ledové plochy, tj. výrazně vyšší dotaci na nájmy pro HC, lze předejít stanovením např. max. výše 

dotace pro klub nebo max. počtu hodin ledu, na který lze dotaci žádat. Současná pravidla umožňují 

vykazovat neomezený počet hodin ledu na zimním stadionu. Další cestou by bylo výrazné snížení nájmu pro 

HC od Městské sportovní Turnov, s.r.o., to by ovšem znamenalo další nárůst ztráty zimního stadionu. Výbor 
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HC Turnov 1931 nesouhlasí s jakýmkoliv krácení dotace, neboť ve své žádosti do výzvy pro sportovní 

spolky si dle pravidel vypočítal předběžnou výši dotace cca 840.000 Kč, k této částce by se rádi přiblížili. 

Dotace pro HC Turnov 1931 v roce 2014 cca 60.000 Kč 

Dotace pro HC Turnov 1931 v roce 2015 cca 110.000 Kč 

Navrhovaná dotace pro HC Turnov 1931 v roce 2016 cca 450.000 Kč 

Podpora HC Turnov 1931 ze strany Městské sportovní Turnov, s. r. o. – nájmy z umístění reklam na zimním 

stadionu a možnost vybírání vstupného na zápasech 

 

TJ Turnov, IČ: 15045528     2.312.471Kč z toho 270.700Kč na investice 

TSC Turnov, IČ: 15045544     1.002.167 Kč z toho 80.000 Kč na investice 

T.J. Sokol Turnov, IČ: 13582518    740.811 Kč z toho 80.000 Kč na investice 

AC SYNER Turnov, IČ: 00527271    571.954 Kč 

FK Pěnčín – Turnov, IČ: 69173036    306.504 Kč 

Tenisový klub Turnov, IČ: 15045145    100.300 Kč 

Klub českých turistů Turnov, IČ:15045561   47.700 Kč 

Junák Turnov, IČ: 15045480     92.700 Kč 

SKI club Turnov, IČ: 00529702     20.000 Kč 

Klub lyžařů Turnov, IČ: 15044840    92.300 Kč 

Šachový klub Zikuda Turnov, IČ: 49295071   85.981 Kč 

TJ Orel Turnov, IČ: 62014579     46.800 Kč 

BHK Turnov, IČ: 27003345 (HC Turnov 1931)             457.413 Kč 

Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec, IČ:27022650 10.000 Kč 

ABT Česana Malý Rohozec, IČ: 22751173   12.900 Kč 

CELKEM             5. 900. 000 Kč 
 

Diskuse: p. Soudský, p. Svobodová, p. Hocke, p. Sekanina, p. Mikula, p. Hudec, p. Knížek, p. Báča, p. 

Zikuda, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: výdělek ze vstupného nám tak tak pokryje náklady na zápas včetně cestovného; Městská 

sportovní má díky zápasů lukrativní obchod v občerstvení – pro nás by bylo řešením snížení nájemného za 

děti z 800 Kč na 600 Kč; nový ceník budeme projednávat na RM; ponížení nájmu není nic jiného než 

dotování MST ze strany města, bylo dohodnuto, že mražení bude probíhat od listopadu do března, nyní to 

stále posouváte; lidé by si měli za sport připlatit, vždyť nežijeme v socialismu; byl jsem proti systému těchto 

pravidel, nejsou dokonalá a opět se ohýbají; proč z těchto peněz platit opravu podlahy v zasedací místnosti? 

víme, že pravidla nejsou dokonalá, pokud bude třeba budeme je v některých místech muset opravit či 

doplnit; pravidla není jednoduchá nastavit, ale rozdělení proběhlo přesně podle pravidel; je zde mnoho 

spolků s různými zaměřeními – ten kdo má svůj vlastní majetek, bude potřebovat peníze na provoz, kdo 

majetek nemá, bude chtít peníze na podporu mládeže a soutěže; co dělají sportovci v zasedací místnosti? 

předpokládáme, že zasedají – každé sportoviště či klub potřebuje mít zázemí k jednání; je zde omezený 

rozpočet komise, ten nejde překročit – není zde žádné ohýbání systému; změna pravidel proběhne, jelikož je 

třeba jak je vidět stanovit nějaký limit; jak hlasovala sportovní komise o rozdělení dotací? komise přijala 

usnesení o navýšení rozpočtu; pravidla se neporušují – je zde uvedeno, že BHK Turnov bude poskytnut 

příspěvek na pronájem ledu na mládež do 19 let 100% a na dospělé team A 50%; jediný problém je ten, že 

na to v rozpočtu komise nejsou peníze; komise má doporučující charakter a RM řekla, že rozpočet navyšovat 

nebudeme; neškodilo by, kdyby se pravidla pro poskytování a vyúčtování zpřísnila tak, jako to mají na kraji; 

komise má poradní hlas, proto bych ho rád viděl 
 

usnesení ZM č. 57/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Turnov, o. s., IČ: 150 45 528 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 2.312.471 Kč, z toho dotace na provoz 

činí 1.403.071 Kč, dotace na sportovní činnost činí 638.700 Kč, dotace na pořízení, technické 

zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku činí 270.700 Kč a ZM zároveň schvaluje uzavření 
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smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 

usnesení ZM č. 58/2016 
 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Tělovýchovně sportovní club Turnov, o. s., IČ: 150 45 544 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 1.002.167 Kč, z toho dotace na provoz 

činí 708.367 Kč, dotace na sportovní činnost činí 213.800 Kč, dotace na pořízení, technické 

zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku činí 80.000 Kč a ZM zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 59/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Turnov, IČ: 135 82 518 z rozpočtu města Turnova 

– z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 740.811 Kč, z toho dotace na provoz činí 

594.811 Kč, dotace na sportovní činnost činí 66.000 Kč, dotace na pořízení, technické zhodnocení 

nebo opravu dlouhodobého majetku činí 80.000 Kč a ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 60/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro AC SYNER Turnov, IČ: 005 27 271 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 571.954 Kč, z toho dotace na provoz činí 275.154 Kč, dotace 

na sportovní činnost činí 296.800 Kč a ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 61/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro FK Pěnčín - Turnov, IČ: 266 60 385 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 306.504 Kč, z toho dotace na provoz činí 166.304 Kč, dotace 

na sportovní činnost činí 140.200 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 62/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Tenisový klub Turnov o.s., IČ: 150 45 145 z rozpočtu města Turnova – z 

položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 100.300 Kč, z toho dotace na provoz činí 60.000 Kč, 

dotace na sportovní činnost činí 40.300 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 63/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ: 150 45 561 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 47.700 Kč, z toho dotace na provoz činí 

30.000 Kč, dotace na sportovní činnost činí 17.700 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o 
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poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 64/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ: 150 45 480 z rozpočtu 

města Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 92.700 Kč, z toho dotace na 

provoz činí 60.000 Kč, dotace na sportovní činnost činí 32.700 Kč a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 65/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro SKI club Turnov, IČ: 005 29 702 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 20.000 Kč dotaci na provoz a zároveň ZM schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 66/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Klub lyžařů Turnov, IČ: 150 44 840 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 92.300 Kč, z toho dotace na provoz činí 60.000 Kč, dotace 

na sportovní činnost činí 32.300 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 67/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro „Šachový klub Zikuda Turnov-o.s.“, IČ: 492 95 071 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 85.981 Kč, z toho dotace na provoz činí 

58.281 Kč, dotace na sportovní činnost činí 27.700 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 68/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro  Orel jednota Turnov, IČ: 620 14 579 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 46.800 Kč, z toho dotace na provoz činí 40.000 Kč, dotace 

na sportovní činnost činí 6.800 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 69/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí  dotace pro  Bruslařský a hokejový klub Turnov, IČ: 270 03 345 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 457.413 Kč, z toho dotace na provoz 

činí 380.313 Kč, dotace na sportovní činnost činí 77.100 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
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usnesení ZM č. 70/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí  dotace pro  Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec, IČ: 270 22 650 z 

rozpočtu města Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 10.000 Kč dotaci na 

provoz a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a 

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 71/2016 
 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí  dotace pro  ABT Česanu Rohozec o.s., IČ: 227 51 173 z rozpočtu města Turnova – z 

položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 12.900 Kč, z toho dotace na provoz činí 10.000 Kč, 

dotace na sportovní činnost činí 2.900 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 
 

12. Kulturní fond - rozdělení dotací 
 

Rozprava:      Dne 3. 2. 2016 se sešla Správní rada Kulturního fondu. Pro rok 2016 bylo z rozpočtu 

Města Turnov vyčleněno 460 000 Kč na podporu místní kultury. Rezerva z minulých let činí 38 661 Kč. Tj. 

k dispozici finančních prostředků 498 661 Kč.  V rámci prvního kola rozdělování dotací bude rozdělena 

celková částka 400 000 Kč. Tyto prostředky byly Správní radou Kulturního fondu rozděleny ve smyslu 

Statutu Kulturního fondu a Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: do kultury nejde méně prostředků než v předešlých letech, ale byl zde požadavek, aby 

městským organizacím zabývající se kulturními aktivitami šel příspěvek rovnou do rozpočtu; nejednalo se 

pouze o požadavek, ale to nám ukládá zák.č. 250/2000 Sb. 

 
 

 

usnesení ZM č. 72/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 26611856, Nám. Č. ráje 5, 511 01 Turnov, dotaci na 

akci Modrý kocour ve výši 75 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města Turnov.  
 

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

 
usnesení ZM č. 73/2016 

ZM schvaluje  
 

společnosti Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČO: 70104271, Nám. 

Č. ráje 5, 511 01 Turnov dotaci na akci Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov 2016 ve výši 

55 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 74/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, IČO: 49295225, Skálova 71, 511 01 

Turnov, dotaci na akci Staročeské řemeslnické trhy Turnov ve výši 70 000 Kč. Její poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 75/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO:00085804, Skálova 71, 

511 01 Turnov, dotaci na akci 24. mezinárodní sympozium současného šperku ve výši 27 500 Kč. 

Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

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

usnesení ZM č. 76/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti LS Na Židli, zapsaný spolek, IČO: 26606861, Sídliště Jana Patočky 1670, 511 01 

Turnov, dotaci na akci XXVI. Turnovský drahokam ve výši 20 600 Kč. Její poskytnutí se bude řídit 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 77/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti LS Na Židli, zapsaný spolek, IČO: 26606861, J. Patočky 1670, 511 01 Turnov dotaci na 

činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 78/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Pekařova společnost Českého ráje, z.s. IČO: 15045901, Skálova 71, 511 01 Turnov, dotaci 

na činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 79/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, ČO: 26611759, Husova 591, 511 01 Turnov, dotaci 

na činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 80/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Turnovské orchestrální sdružení – zastoupeném Ing. Václavem Brožkem, IČO: 11088087, 

ul. 28 října 554, 511 01 Turnov, dotaci na činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 81/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Nothingham – zastoupeném xxxxxxxxxxxxxx, IČO: 11088087, ul. 28 října 554, Turnov 

dotaci na činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 82/2016 
ZM schvaluje  
 

Pěveckému sboru Antonín Dvořák, zastoupeném spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 

26611856, Náměstí Českého ráje 5, Turnov dotaci na činnost spolku ve výši 2 000 Kč. Její 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

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

usnesení ZM č. 83/2016 
ZM schvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na vydání knihy Stromy ve výši 6 000 Kč. Její poskytnutí 

se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 84/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO:00085804, Skálova 71, 

511 01 Turnov dotaci na vydání Muzejního čtvrtletníku ve výši 15 000 Kč. Její poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 85/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. IČO: 15045927, Bezručova 367, 511 01 Turnov, dotaci 

na vydání časopisů Náš Turnov č. 52 a č. 53 ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 86/2016 
ZM schvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na akci Majáles 2016 ve výši 5 900 Kč. Její 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

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

usnesení ZM č. 87/2016 
ZM schvaluje  
 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČO: 62013467, Bukovina 71, 511 01 

Turnov,  dotaci na akci Tradiční posezení při dechovce ve výši 4 000 Kč. Její poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 88/2016 
ZM schvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na akci Pohovka I ve výši 11 000 Kč. Její 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 89/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, IČO: 49295225, Skálova 71, 511 01 Turnov, 

dotaci na akci Muzejní noc ve výši 15 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 

usnesení ZM č. 90/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově,  IČO: 49295225, Skálova 71, 511 01 Turnov, 

dotaci na akci Výtvarný salon ve výši 15 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 91/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO:00085804, Skálova 71, 

511 01 Turnov, dotaci na akci Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost ve výši 20 000 Kč. 

Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

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

usnesení ZM č. 92/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti WISELIMITS s.r.o., IČO: 29035970, Na Florenci 2116/15, 110 10 Praha 1, Nové 

Město, dotaci na akci Funkin´ Turnov 12 ve výši 20 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 93/2016 
ZM schvaluje  
 

Lédl Jazz Q, zastoupené spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 26611856, Náměstí Českého 

ráje 5, 511 01 Turnov, dotaci na akci Neformjazzfest 2016 ve výši 20 000 Kč. Její poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 94/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov, 

dotaci na činnost spolku, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov – žádost se týká mezd, které jsou neuznatelné náklady. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 95/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku ILMA, IČO: 22887806, se sídlem Trávnice 902, 511 01 Turnov, dotaci na činnost spolku, 

pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov - 

charakter spolku není v souladu s danými pravidly, ekonomická činnost subjektu je sportovně-

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



 

16 Zápis Zastupitelstva Města Turnov 25. 2. 2016 
 

 

usnesení ZM č. 96/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti Dechová hudba Turnovanka, zastoupená spolkem  – TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 

26611856, Náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov, dotaci na činnost spolku, pro nesplnění 

Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov – vzhledem ke 

skutečnosti, že není možné, aby žadatel v rámci výzvy podal více než tři žádosti o dotaci. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 

usnesení ZM č. 97/2016 
ZM neschvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na vydání knihy Jednou úžasnou cestou okolo Islandu, pro 

nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov – nebyla 

splněna podmínka, aby obsah publikace měl vztah k Turnovu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
 

usnesení ZM č. 98/2016 
ZM neschvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na vydání CD Písničky z Českého ráje, vzhledem k 

vyčerpání alokované částky z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 99/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti LS Na Židli, zapsaný spolek, IČO: 26606861, Sídliště Jana Patočky 1670, 511 01 

Turnov, dotaci na akci Prázdninové pohádkování, vzhledem k vyčerpání alokované částky z 

kulturního fondu pro tuto výzvu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 100/2016 
ZM neschvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na akci Pohovka II a III, vzhledem  

k vyčerpání alokované částky z kulturního fondu pro tuto výzvu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 101/2016 
ZM neschvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na akci Turnovský rockový festival, pro nesplnění 

Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov – vzhledem k 

nekonkrétním podkladům a chybějícímu rozpočtu akce není možné akci ohodnotit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 102/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov, 

dotaci na akci Vánoční koncert, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z 

kulturního fondu města Turnov – pro překročení limitu pro podání přihlášek od jednoho žadatele. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 103/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti Tatra Veteran Car Club Semily v AČR, IČO:62014731, Okružní 1209, 512 51 Lomnice 

nad Popelkou, dotaci na akci 25. ročník soutěže historických vozidel Tatra v Českém ráji, pro 

nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov – nejedná se 

o kulturní akci. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 104/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., IČO: 15045480, Koňský trh 200, 511 01 

Turnov, dotaci na akci Živý betlém a Betlémské světýlko - nejde o akci kulturního charakteru, která 

by měla být podpořena z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 105/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., IČO: 15045480, Koňský trh 200, 511 01 

Turnov, dotaci na akci Oslavy 100 let skautingu v Turnově - nejde o akci kulturního charakteru, 

která by měla být podpořena z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 106/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Spolek rodáků a přátel Turnova o.s., IČO:15045927, Bezručova 367, 511 01 Turnov, dotaci 

na akci Soutěž "Poznej svůj Turnov" - nejde o akci kulturního charakteru, která by měla být 

podpořena z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 107/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Velká dobrodružství s.r.o., IČO: 24310719, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, dotaci na akci 

Výlet s tajenkou – nejde o akci kulturního charakteru, která by měla být podpořena z kulturního 

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

usnesení ZM č. 108/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Velká dobrodružství s.r.o., IČO: 24310719, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, dotaci na akci 

Pohádkový les na Valdštejně pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 109/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Turnov lidem, z.s., IČO: 03626440, Žižkova 544, 511 01 Turnov, dotaci na akci Výstava 

"Zlaté ručičky Českého ráje", pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov – žádost se týká mezd, které jsou neuznatelné náklady. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 110/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Turnov lidem, z.s., IČO: 03626440Žižkova 544, 511 01 Turnov, dotaci na akci Prázdniny s 

divadlem a hrou, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov – vzhledem k nekonkrétním položkám v rozpočtu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 

usnesení ZM č. 111/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Spolek rodáků a přátel Turnova o.s., IČO:15045927, Bezručova 367, 511 01 Turnov, dotaci 

na akci Besedy a přednášky + údržba hrobu A. Marka pro nesplnění Pravidel pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov - nejde o akci kulturního charakteru, která by 

měla být podpořena z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 112/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku ČMUKAŘI, z.s., IČO: 26672294, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, dotaci na akci Čmukařská 

čtyřicítka, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov – nedodání žádosti ke konání akce v termínu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 113/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti P.J.Art Production s.r.o., IČO: 27334473, Osiková 161, 460 15 Liberec, dotaci na akci 

MISS Liberecký kraj 2016, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov – místo konání akce je mimo město. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 114/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku ILMA, IČO: 22887806, se sídlem Trávnice 902, 511 01 Turnov, dotaci na akci Turnov hledá 

talent - 1. etapa muzikálu, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov – nejedná se o veřejnou akci pro turnovskou veřejnost, ale zejména o neveřejná 

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

 

 
13. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2015 
 

Rozprava:      Předkládáme Vám Zprávu o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2015. Zároveň z 

personálních důvodů měníme koordinátorku projektu a členy pracovní skupiny.  

 

Diskuse: 0 

 
 

 

usnesení ZM č. 115/2016 
ZM bere na vědomí  
 

Zprávu o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2015.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
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usnesení ZM č. 116/2016 
ZM odvolává  
 

koordinátorku projektu Ing. Kláru Preislerovou z důvodu změny personálního obsazení a jmenuje 

do funkce Ing. Annu Šupíkovou, s účinností od 1. 3. 2016.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
 
 

usnesení ZM č. 117/2016 
ZM odvolává  
 

členy pracovní skupiny Zdravé město Turnov Bc. Zbyňka Báču, Dagmar Bláhovou, Ing. Václava 

Formánka, MUDr. Jaroslava Frömla, Mgr. Hanu Kocourovou, Evu Kordovou, Ing. Evu Krskovou, 

Jiřího Mikulu, Mgr. Dagmar Rakoušovou, Ing. Miloslavu Šípošovou, Mgr. Otakar Špetlíka, Ing. 

Tomáše Špinku, RNDr. Miroslava Vargu, Ing. Jana Zárybnického.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
 

usnesení ZM č. 118/2016 
ZM jmenuje  
 

členy Pracovní skupiny pro Projekt Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21 ve složení Bc. 

Zbyňek Báča, Mgr. Vendula Bičíková, Ing. Václav Formánek, Bc. Bára Havlátová, Mgr. Petra 

Houšková, Eva Kordová, Ing. Eva Krsková, Jiří Mikula, Mgr. Jana Pekařová, Bc. Kateřina 

Poslušná, MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Anna Šupíková, 

Michaela Uchytilová, DiS., Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
 

14. Transparentnost Města Turnov 
 

Rozprava:      Pokud nemá být rozklikávací rozpočet pouze statistickým přehledem čísel na příjmové a 

výdajové straně, je třeba jej rozšířit o členění až do jednotlivých faktur. Po konzultaci s panem starostou jsme 

se shodli, že rozklikávací rozpočet do faktur je v rámci transparentnosti lepší řešení než transparentní 

výdajové účty. Rozklikávací rozpočet až do faktur pomalu začíná být standardem v rámci transparentnosti 

hospodaření s veřejnými prostředky, tuto verzi má např. Prostějov http://rozpocet.prostejov.eu/. Cena byla 

konzultována s IT odborem města Prostějov, nicméně bude záležet na konkrétní nabídce Gordicu, kterou 

v této chvíli nemáme. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Hocke, p. Svobodová, p. Šmiraus, p. Kordová, p. Zikuda 

 

V diskusi zaznělo: souhlasím s tím, že by takový to rozklikávací účet plně nahradil transparentní účty, žádal 

jsem o přeložení na další jednání ZM, až bude k dispozici cenová nabídka od společnosti Gordic; konkrétní 

nabídka sice není, ale nepředpokládáme, že by se nějak výrazně měnila; uvedený termín je nějak zásadní – 

jedná se o termín, kdy má být již doplněna aplikace? ano, v navrhovaném usnesení je termín, kdy má být 

aplikace doplněna; s tím mám zásadní problém – jelikož nevíme, co bude uvedené v nabídce od Gordicu; 

domníváme se, že doplnění nebude pro žádného IT specialistu problém; informovala jsem se přes vedoucí 

finančního oboru u společnosti Gordic, že do termínu 1. 4. to zásadně nestihnou; zásadní to je, ale můžeme 

to posunout o měsíc; domnívám se, že by bylo lepší neuvádět žádný termín, jelikož opravdu nevíme, za jak 

dlouho je to schopna společnost Gordic doplnit;  transparentnost neutrpí, pokud v navrhovaném usnesení 

nebude termín; lze uvést – v nejbližším možném termínu; pokud nemáme vyjádření od společnosti Gordic 

s finanční náročností a s časovým výhledem, takový materiál bych na jednání ZM nezařazoval 
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usnesení ZM č. 119/2016 
ZM schvaluje  
 

nákup pohledu Transparentní příjmy a výdaje s členěním do prvotních dokladů (včetně funkce 

vyhledávání), který bude doplněn do aplikace rozklikávacího rozpočtu v nejbližším možném 

termínu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/7] 
 

15. Podání žádosti do dotačního fondu LK na projekt "Pokračování cyklotrasy Greenway 
Jizera v úseku Turnov-Svijany" 
 

Rozprava:      V srpnu loňského roku vyvolalo město Turnov jednání se starosty obcí, na jejichž 

katastrech je plánovaný koridor Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany (až na hranici Libereckého a 

Středočeského kraje). Jedná se o obce Modřišice, Přepeře, Příšovice, Svijany. Všechny obce se společně 

domluvily, že na projektu chtějí spolupracovat a poslaly svůj záměr na Liberecký kraj – odbor dopravy s tím, 

že by obce velmi uvítaly, kdyby se k projektu Greenway aktivněji postavil Liberecký kraj, pro srovnání 

Středočeský kraj zajišťuje projektování úseků na svém území. Liberecký kraj vyjádřil podporu této aktivitě 

města Turnova a dalších čtyř obcí, ale svou podporu negarantoval přímo, ale formou dotačních výzev, do 

kterých se můžeme přihlásit. Výzvy jsou na projektovou přípravu i na podporu výstavby strategických směrů 

cyklodopravy, kam je Greenway Jizera jako jedna z pěti páteřních tras kraje zařazena. Spolufinancování 

výstavby by probíhalo podle vzorce, který byl aplikován v úseku Dolánky – Líšný a zohledňoval by počet 

obyvatel dané obce (s dvojnásobnou váhou) a délku úseku na území obce. Turnov, jako největší a klíčová 

obec v tomto záměru pokračování projektu Greenway Jizera by měl zažádat do vypsané výzvy kraje do 

Programu na podporu projektové činnosti 6.3 – podpora projektové činnosti u strategických směrů 

cyklodopravy. Termín příjmu žádostí je 29. 2. až 15. 3. 2016. Žádost bude koncipována na zpracování 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace k územnímu řízení. Celkové výdaje na projekt jsou 

předpokládány na 900.000 Kč. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Hudec, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: jedná se o jedinečnou šanci získat peníze na projekt, všichni si vzpomínáme, jak jsme 

horko těžko sháněli peníze na ten minulý; cyklostezka je velmi využívána a starostové obcí, kterých se 

prodloužení týká, do této stavby chtějí jít; doufám, že to nedopadne jako v minulosti, abychom za někoho 

něco dopláceli; pokusíme se udělat všechno pro to, abychom tak nedopadli; teď se jedná o projektu – dotační 

peníze jsou čertovské, ale bohužel bez nich bychom nic nevybudovali  
 
 
 

usnesení ZM č. 120/2016 
ZM schvaluje  
 

podání žádosti do Dotačního fondu Libereckého kraje do Programu na podporu projektové činnosti 

6.3 – podpora projektové činnosti u strategických směrů cyklodopravy na projekt „Pokračování 

cyklotrasy Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany“. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 

16. Žádost Geoparku Český ráj, o. p. s. o individuální dotaci z rozpočtu města Turnova 
 

Bod byl stažen z programu jednání. 
 

V Turnově dne 26. února 2016 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 
Arnošt Černý 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 
Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 
 


