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Zápis 

3. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 31.03.2016 

 

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, MUDr. Daniel Hodík, 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 Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. 

Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří 

Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

Nepřítomni:  --           

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

Ověřovatelé: Mgr. Michal Loukota, Ing. Miroslav Šorejs 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

 

Přítomni 2 občané 

 

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:  
      Nikdo nepředložil návrh na úpravu programu. 

 

usnesení ZM č. 121/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

2 Zpráva o činnosti Sboru hasičů Města Turnov za rok 2015   
 

Rozprava:  
      V roce 2015 jednotku tvořil 16 členný tým dobrovolných hasičů, kteří vykonávali a dále vykonávají 

tuto činnost na základě smlouvy o členství v jednotce Sboru hasičů města Turnov a dohody o provedení 

práce.  V druhé polovině roku byli zařazeni do výjezdu 4 noví členové, kteří složili závěrečnou zkoušku 

základního výcviku a výcviku nositele dýchací techniky. Obec zabezpečuje členům pravidelnou odbornou 

přípravu dle ročního plánu odborné přípravy v rozsahu min. 40 hodin. I nadále vybavujeme jednotku 

materiálními a věcnými prostředky, a tím zabezpečujeme a zvyšujeme po stránce organizační a operační 

akceschopnost jednotky. Jednotka ze svého rozpočtu i nadále poskytuje náhradu ušlé mzdy členům, kteří 

zasahují v pracovní době. 

Jednotka je zařazena do JPO II/1 s výjezdem do pěti minut od vyhlášení poplachu. Plní úkoly vyplývající 

ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení LK č.1/2003, 

kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje a Nařízení LK č.2/2012 o zabezpečení 

pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany, ve kterém je stanovena předurčenost JSDH města 

Turnov pro zásahy v souvislosti: 

1. Větrnými smrštěmi a sněhovými kalamitami 

2. Živelných pohrom způsobených vodou 

3. Úniky ropných produktů na vodním toku 

4. Zásahy s leteckou hasičskou službou 

5. Následky dopravních nehod 
 

Diskuse: p. Maierová, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: chtěla bych ze svého místa panu Bartoníčkovi dodatečně poblahopřát, jelikož byl 

oceněn p. hejtmanem a obdržel medaili 2. stupně; problém se zaměstnáváním hasičů a spolupráce se 

soukromými firmami je značný; hovořil jsem s poslanci za LK o tomto problému, že stát přenáší na obce 

spoustu povinností to včetně hasičů, ale bohužel v této chvíli, podnikatelé, kteří zaměstnávají naše hasiče, 

nejsou žádným způsobem motivováni – už i v Polsku a Německu to pochopili – např. daňové úlevy; část 

chlapů můžeme zaměstnat v našich organizacích, ale stejně to celé nikdy nespasíme 

 

usnesení ZM č. 122/2016 
 

ZM bere na vědomí  

Zprávu o činnosti sboru hasičů města Turnov za rok 2015 bez připomínek. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

3 Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č.1   
 

Rozprava:  
      Příjmy se zvyšují o částku ve výši 4.455.412 Kč, v této částce je zejména navýšení v daňových 

příjmech - daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 1,873 mil. Kč a v transferech – získané dotace 

ve výši 2,354 mil. Kč (především 850 tis. Kč od úřadu práce na mzdové náklady veřejně prospěšných 

prací a 965 tis. Kč od Ministerstva kultury na regeneraci památkové zóny – na zeď hřbitov). Celkové 
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výdaje se navyšují o 18.145.012 Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 5.964.012 Kč a kapitálové výdaje 

se navyšují o 12.181.000 Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací 2,3 mil. Kč, 

úhradu daně z příjmů za město Turnov ve výši 1,873 mil. Kč, nové akce ve výši 1,5 mil. Kč (viz tabulka 

č.2) a navýšení rezervy o částku 317 tis. Kč. V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru 

školství, kultury a sportu pro MST s.r.o. a kapitola odboru správy majetku – viz tabulka č.2. Financování 

se navyšuje o částku ve výši 13.689.600 Kč, zapojení počátečního stavu na běžných účtech. Návrh 

rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Hocke, p. Mikula, p. Sekanina, p. Maierová, p. Červinková, p. Hudec, p. Kunetka, 

p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor přijal doporučující usnesení ke schválení rozpočtových změn č. 1; 

víceméně se snažíme posílit finance na opravy a investice, včetně rezervy, které máme dvě – krizová, kde 

máme 2 mil. Kč (i když nám kraj doporučuje více) a nespecifikovaná s 6,5 mil. Kč – ta je rozdělena na 

podsložky – např. spoluúčast na hřišti s umělou trávou, hasičské auto, regenerace sídliště u nádraží atd. 

RM 31. 3. znovu probrala pořízení umělého zavlažování na koupaliště a doporučuje zařadit do 

rozpočtových změn řádek ve výši 1,1 mil. Kč s tím, že když by se mělo dělat umělé zavlažování, tak 

v celé míře, nikoli po etapách; bohužel to není v materiálech, jelikož to RM projednala před 2 hodinami; o 

této položce můžeme nechat hlasovat zvlášť, zda ji ZM chce zařadit do rozpočtových změn; 1,1 mil. Kč 

na pořízení zavlažování není malá položka a my bychom o tom měli něco vědět; Rada města funguje 

zároveň jako valná hromada MST s. r. o. a vy jako ZM jste dali nějaké pravomoce, které jsou spojeny 

s důvěrou; na stavbách dochází k méně či vícepracem, ne všechny položky se nám podaří prodiskutovat 

na ZM; vy jako člen dozorčí rady máte těch informací ze všeho nejvíce; kdokoli ze ZM může říci, že je to 

moc a pojďme se o tom bavit; RM rozhodla, že to má být maximálně do výše 1,1 mil. Kč a samozřejmě 

budeme to soutěžit jako soutěžíme všechny akce; principiálně mi vadí to, že to nemáme týden dopředu a 

máme o tom rozhodovat; stalo se to tím, že první RM v březnu to odložila; do podkladů pro ZM jsem to 

uvedl a tím jsem naznačil nějaký problém; pokud bychom to nepřijali jako řádek v rozpočtových změnách 

nyní, tak další budou v květnu či červnu a to je na umělé zavlažování již pozdě; přesné podklady nemáme 

jako ZM u desítek investičních i neinvestičních akcí – vše se rozbíhá postupně; výsledky výběrových 

řízení schvaluje RM, ale bez řádku v rozpočtu žádná zakázka nemůže proběhnout; předtím tam byla 

rezerva 500 tis. Kč a nyní 1.1 mil. Kč; je to z důvodu toho, že RM řekla, aby se zavlažování udělalo celé 

nikoli po etapě; zavlažování se z projektu vyškrtlo v rámci úspor celého projektu; Město Turnov bude 

dávat 200 tis. Kč na provozní náklady Domu přírody, proč není záštita Libereckého kraje? Je to 

v kompetenci pana Jadrného a věřím tomu, že jako má v rozpočtu peníze na Geopark, tak se tam po 

obdržení žádosti dostane i Dům přírody; je to výsledek celé historie projektu, kdy se vedly bouřlivé 

diskuse; které projekty se budou v letošním roce realizovat? v původním materiálu je podrobný rozpis 

všech plánovaných projektů  

 

 

usnesení ZM č. 123/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení a to s úpravou 

snížení běžných výdajů o částku 1.100.000 Kč (nespecifikovaná rezerva) a navýšením v 

kapitálových výdajích o částku 1.100.000 Kč (MST s. r. o. - příplatek mimo základní kapitál – 

nové umělé zavlažování na koupališti). Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 

2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 318.363.652 Kč, navýšením o částku 4.455.412 

Kč, ve výdajové části na částku ve výši 349.999.252 Kč, navýšením o částku 18.145.012 Kč, a 

financování ve výši 31.635.600 Kč, navýšením o 13.689.600 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/3] 
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4 Prodej části pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:  
      Obdrželi jsme žádost manželů xxxxxxx na odkoupení části pozemku parc.č. 465 o výměře 17 m2, k.ú. 

Malý Rohozec. Na uvedené části mají vystavěnou opěrnou zeď z betonových tvárnic s pochozím 

přístřeškem do výšky cca 2,5 m. Manželé xxxxxxx uvádějí, že tuto stavbu uskutečnili v letech 2004- 2006 

na místě původní zídky z 60-tých let minulého století.  Zároveň se na nás obrátila paní xxxxxxx, majitelka 

nemovitostí v k.ú. Malý Rohozec - st.p.č. 43 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Vazovec 

čp. 11, rod. dům, které odkoupila v roce 2014. Přístupová komunikace k domu je v dnešním stavu 

průjezdná pouze pro osobní automobil. Nová majitelka plánuje rekonstrukci domu čp. 11 Vazovec, proto 

má zájem, aby se co nejblíže k domu dostala i větší technikou. Pro zjištění průběhu vlastnické hranice 

jsme zadali její vytýčení. Máme k dispozici geodetický náčrt vlastnických hranic, ve kterém je vyznačený 

zábor obecního pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec opěrnou zdí o velikosti 17 m2. Zároveň 

uvádíme, že v této věci koná taktéž na podnět xxxxxxxxxx i Katastrální úřad pro Liberecký kraj. Dne 

27.1.2016 bylo Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily oznámeno, že 

nebyla provedena oprava údajů katastru nemovitostí na základě návrhu manželů xxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Diskuse: p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: celému problému se věnujeme s paní Svobodovou, byli jsme několikrát i na místě – 

snažili jsme se, aby se sousedé dohodli, abychom to majetkově vypořádali a nemuselo dojít ke zbourání 

zdi; vedeme s manželi xxxxxxx diskusi, jelikož je pro nás důležité zachování šířky komunikace na 2,75m 

 

usnesení ZM č. 124/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o umístění stavby na části pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

Města Turnov. ZM neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 465 o výměře 17 m2, k.ú. Malý 

Rohozec. 

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

5 Dražba pozemků v k.ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:  
      Dle přiloženého usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání se budou dražit pozemku v k.ú. 

Malý Rohozec. Jedná se o pozemky parc. č. 439/2, 439/4 a 460/2 (170 m2), podíl 1/33 na pozemku parc. 

č. 682 (1715 m2) a podíl 1/3 na pozemku parc.č. 497 (355 m2), vše k.ú. Malý Rohozec. Oceňované 

nemovité věci - pozemky p.č. 682 a 497 se nacházejí východně od pivovaru. Jedná se o neoplocené 

pozemky zemědělsky užívané. Podle územního plánu jsou určeny k využití jako orná půda. Pozemky p.č. 

439/2, 439/4 a 460/2 se nachází u rodinného domu č.p. 160 a tvoří okraj silnice. Zpevněná plocha je 

jiného vlastníka. Jedná se o neoplocené pozemky. Přístup je po zpevněné, asfaltové komunikaci. Na 

pozemcích se nenachází trvalé porosty ani stavby. Pro město jsou důležité především pozemky p.č. 439/4 

a 460/2, jelikož se jedná o část komunikace vedoucí do Mokřin.  Elektronická dražba se uskuteční 7. 

dubna 2016 od 13.00 do 14.00 hodin, podmínkou účasti je zaplacení dražební jistiny 2.000,- Kč, nejnižší 

podání je 8.400,- Kč a minimální příhoz je 200,- Kč. Jedná se o opakovanou dražbu – 3. kolo.  Aby 

nebyla předem známa max. výše ceny pro město akceptovatelná, navrhujeme pověřit starostu stanovením 

max. ceny pro město přijatelné. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: je zajímavé se podívat na to, že výše exekuce je 9 mil. Kč a tímto se získá tak max. 

900tis. Kč; obecně dražbám věnujeme pozornost a snažíme se je monitorovat; ne vždy se podaří něco 

získat, občas se cena vyšplhá do vysokých částek 

usnesení ZM č. 125/2016 
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ZM schvaluje  

účast města Turnova na dražbě pozemků za účelem jejich koupě. 

 

pozemek p.č.   výměra druh pozemku  číslo LV 

439/2    10 m2  ostatní plocha  413 

439/4    11 m2  ostatní plocha  413 

460/2    149 m2 ostatní plocha  413 

podíl 1/33 na p.p.č. 682 1715 m2 ostatní plocha  81 

podíl 1/3 na p.pč. 497  355 m2 orná půda  414 

 

vše k.ú. Malý Rohozec, obec Turnov za podmínek stanovených v dražební vyhlášce 

Exekutorského úřadu Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, čj. 132 EX 62/13-104. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 126/2016 
 

ZM schvaluje  

složení dražební jistiny ve výši 2.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 127/2016 
 

ZM pověřuje  

starostu Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a pověřuje ho 

stanovením max. výše ceny za dražené pozemky dle podmínek dražební vyhlášky. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

6 Příspěvek VHS, bytová zóna Hruštice, etapa IV., vodovod Dolánky   
 

Rozprava:  
      V současné době Vodohospodářské sdružení Turnov provádí na území Města Turnov 

dvě stavby, na které dle dohodnutých pravidel žádá poskytnutí investiční dotace od Města Turnov: 

1) Turnov- výměna vodovodního řadu Dolánky - Turnov 

Předmětem akce je výměna vodovodního řadu PE 90 v celkové délce 660 m v Turnově v části Dolánky – 

Vazovec. Součástí akce je přepojení stávajících vodovodních přípojek a v části stavby vodovodu realizace 

nového asfaltového krytí. Trasa vede částečně v místní asfaltové komunikaci a převážně v úzké pěšině 

pod silnicí I/10. Na akci bude navazovat Město Turnov s dlouhodobě připravovanou rekonstrukcí mostku 

přes Vazovecký potok, obě akce jsou časově koordinovány, nový asfaltový povrch po výměně vodovodu 

bude proveden až po rekonstrukci mostku. Dodavatelem stavby je firma 1. jizerskohorská stavební 

společnost, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou. Celkové náklady stavby jsou ve výši 1.843.999,-Kč, 

příspěvek Města Turnov na tuto stavbu je 293.000,-Kč. Poskytnutá investiční dotace bude sloužit pro 

pokrytí nákladů na obnovu povrchů po realizaci vodohospodářských sítí a částečně na realizaci 

vodohospodářské části stavby. 

2) Turnov - výstavba vodovodu a kanalizace Hruštice - Károvsko 

Předmětem akce je kanalizační řad PVC DN 250 v délce 141 m a vodovodní řad HDPE DN 80 v délce 

206 m včetně 9 ks vodovodních a 9 ks kanalizačních přípojek. V současné době je lokalita nezastavěná, 

sítě budou uloženy do nově navrhovaných komunikací. V části lokality je již položen kanalizační řad 

UR2, zde budou realizovány pouze veřejné části přípojek. Po dokončení vodohospodářské části bude 

Město Turnov pokračovat v této lokalitě s výstavbou plynovodu, veřejného osvětlení a komunikace do 

první asfaltové vrstvy. Zasíťovávané pozemky prodalo město Turnov na podzim loňského roku. 

Dodavatelem vodohospodářské části stavby je korporace Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o Chrudim. 

Celkové náklady stavby jsou ve výši 1.470.000,-Kč, příspěvek Města Turnov na tuto stavbu je 1.203.000,-

Kč. Poskytnutá investiční dotace bude sloužit pro pokrytí nákladů na realizaci uvedené vodohospodářské 
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části stavby. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: pokud se bude dělat nový vodovod, bylo by možné upravit cestu k domu xxxxxxxx 

tak, aby měli možnost zajet k nemovitosti autem? Snažíme se najít cestu, jak xxxxxxxx pomoci; bohužel 

jsme narazili na odpor některých sousedů; velmi aktivně jednáme s ŘSD, kdy při opravě opěrné zdi 

bychom vytvořili za jedním ze svodidel odstavné místo, kde by mohli parkovat vozidlo a poté by sešli 

pěšinou k domu; od manželů xxxxxxxxxxx bychom chtěli vykoupit část lesa, abychom mohli vybudovat 

štěrkovou zpevněnou a odvodněnou pěšinu, na kterou by projely i kočárky 

 

usnesení ZM č. 128/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 293.000,-Kč na 

stavbu "Turnov - výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec" a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy s Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 129/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 1.203.000,-Kč na 

stavbu "Turnov - výstavba vodovodu a kanalizace, Hruštice - Károvsko" a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy s Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto 

stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

7 Vykoupení pozemků U Tří Svatých - komunikace, náměstíčko   
 

Rozprava:  
      Majitelé pozemku parc.č. 3185/50, k.ú. Turnov, manželé xxxxxxxxxx, připravují zasíťování 

uvedeného pozemku v lokalitě Vrchhůra pro zástavbu rodinnými domy. Dle platného územního plánu má 

být část jejich pozemku využita jako plocha veřejného prostranství. Geometrickým plánem č. 4150-

127/2015 byla plocha pro veřejné prostranství odměřena. Manželé xxxxxxxx souhlasí s prodejem nově 

odměřeného pozemku parc.č. 3185/95 o výměře 87 m2, k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov za cenu 

100 Kč/m2 (celkem 8700 Kč). Za tuto cenu nyní vykupuje město pozemky na komunikace, jedná se o 

cenu obvyklou v místě a čase. 

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 130/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 3185/95 orná půda o výměře 87 m2, k.ú. Turnov, odměřeného 

geometrickým plánem č. 4150-127/2015,  za cenu 100 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou, od manželů xxxxxxxxxxxx. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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8 Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Do diskuse se nepřihlásil nikdo z občanů. 

 

9 Přestávka   
 

 

10 Program regenerace městské památkové zóny - podíly na dotaci Ministerstva 

kultury   
 

Rozprava:  
      Město Turnov se přihlásilo do tohoto programu v roce 1995 a deklarovalo plnění Zásad tohoto 

státního programu. Povinnou přílohou pro přijetí do programu bylo zpracování vlastního Programu 

regenerace MPZ. Vnitřní fungování výše uvedeného dotačního titulu a alokace finančních prostředků z 

něj určených probíhá na základě Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 

finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón (dále jen Program). Příspěvky poskytované v Programu mohou být použity jen na úhradu prací 

zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. Při výpočtu roční kvóty se 

posuzuje koeficient aktivity, koeficient daňové výtěžnosti a celkový součet finančních požadavků. Město 

Turnov administruje výše uvedený dotační titul již od roku 1995. Pro letošní rok přiznalo MK ČR 

Turnovu 965.000 Kč, tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, ve kterých je přesně 

stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ.  

 

Diskuse: p. Jiránek, p. Hocke, p. Kunetka 

 

V diskusi zaznělo: od kraje nám bylo nabídnuto, že v úseku od velkého mostu po kruhový objezd u Bati 

nám zbuduje tzv. tichý asfalt; jenže polovina úseku se nachází v památkové zóně města; hygiena nás 

upozornila, že zde nevyházejí hlukové limity a přijala k tomu stanovisko, které je nevyhovující; probíhala 

jednání, aby došlo ke kompromisu mezi památkáři a Krajskou správou silnic; památkáři přistoupili na 

menší kostky v oblasti památkové zóny, dále jim je to jedno; bohužel tento kompromis je prý 

nedostačující; RM se tím zabývala a přikláníme se k tichému asfaltu; nyní je to na státní správě ať si 

rozhodne, co zvítězí, zda historická podstata či hluk a životní prostředí; nejsme v situaci, kdy si 

samospráva řekne, co chce, a tak to bude; co pracoviště to rozdílný pohled památkářů; aspoň nyní víte, co 

zažívají majitelé nemovitostí v památkové zóně 
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usnesení ZM č. 131/2016 
 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2016, a to:  

1. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie Turnov  – p.p.č. 1496, 1497, k.ú. Turnov 

(vlastník Město Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 997.038 Kč,- Kč (uznatelné 

náklady jsou 833.985 Kč). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – I. etapa. Jednotlivé podíly jsou 

tyto: 417.985 Kč z prostředků vlastníka, 416.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

 

2. Budova děkanství v Turnově – Děkanská 87 -  p.p.č. 488, k.ú. Turnov (vlastník 

Římskokatolická farnost – děkanství Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 227.340 

Kč.  

Bude prováděna obnova fasády a oken.Jednotlivé podíly jsou tyto: 91.606 Kč z prostředků 

vlastníka, 113.000 Kč z Programu regenerace MPZ, 22.734 Kč z rozpočtu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

11 Dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny 

města Turnov   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny Turnov částka 100.000 Kč. V rámci vypsané výzvy byly doručeny celkem 3 

žádosti. Komise pro MPZ Turnov (městskou památkovou zónu) na svém jednání dne 14.3.2016 posoudila 

žádosti o poskytnutí dotace a navrhla rozdělení celkové alokované částky. 

 

usnesení ZM č. 132/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na projekt - Výměna okenních a 

dveřních výplní na domě č.p. 12 Markova ul., 511 01 Turnov ve výši 50.000 Kč. Použití dotace 

se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu 

objektů nacházejících se na území městské památkové zóny. Zároveň Zastupitelstvo města 

Turnov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje 

starostu Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/1/1] 
  

usnesení ZM č. 133/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na projekt - Výměna 4ks oken na domě 

č.p. 156, Trávnice, 511 01 Turnov ve výši 40.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na 

území městské památkové zóny. Zároveň Zastupitelstvo města Turnov schvaluje uzavření 

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

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/1/1] 
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usnesení ZM č. 134/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov společnosti Ráj zahrádkářů Turnov, s.r.o., se sídlem Sobotecká 248, 511 01 Turnov, na 

projekt - Oprava dřevěných vrat u domu č.p. 2219 Trávnice, 511 01 Turnov ve výši 10.000 Kč. 

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

na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny. Zároveň Zastupitelstvo 

města Turnov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a 

pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/1/1] 
  

12 Dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity částka 150.000 Kč. Komise VADM (volný čas dětí a mládeže)  na svém jednání dne 

17.2.2016 posoudila všechny doručené žádosti o poskytnutí  dotace a navrhla rozdělení dotace. V rámci 

vypsané výzvy bylo doručeno celkem 21 žádostí, 2 žadatelé vzali však své žádosti zpět ke dni 16.3.2016. 

Ze zbývajících 19 žádostí komise VADM (volný čas dětí a mládeže) navrhla vyhovět 13 žádostem a 6 

žádostem navrhuje nevyhovět, jelikož žádosti svým obsahem nesplňují podmínky dle Pravidel pro 

poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 
Doručené žádosti: 

 Žadatel Název projektu 
(aktivity) 

Datum konání Požadovaná 
dotace 

Návrh komise 

1. Tělovýchovně sportovní club 
Turnov, o.s., IČO 150 45 544 

Letní sportovní tábor 
Prackov 2016 

20. - 30.7.2016 30.000 25.000 

2. Tělovýchovná jednota Turnov, 
o.s., IČO 150 45 528 

Prezentace 
barevného 
minivolejbalu jako 
volnočasové aktivity 
žáků 1. stupňů ZŠ + 
přebor Turnovska  

4-6/2016 
 

12.400 0 
 

 

3. FAN s.r.o., IČO 609 15 447 Podpora jazykové 
gramotnosti dětí a 
mládeže v Turnově 

3-12/2016 30.000 16.000 

4. POVYK, IČO 270 24 717 Turnovský letní 
příměstský tábor 

4.7.- 26.8.2016 25.000 12.000 

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Lovci perel 2-11/2016 10.000 0 

6. Muzeum Českého ráje v 
Turnově, příspěvková 
organizace, IČO 000 85 804 

Řemeslné soboty 
v Kamenářském 
domě 

1.6. - 30.9.2016 19.000 15.000 

7. „DRUM“, z.s., IČO 033 89 910 
Veliš 23 

Bubnování v přírodě 1.4. - 20.4.2016 3.000 0 

8. 
 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
TURNOV, o.p.s. 
IČO 260 04 674 

Příměstský tábor pro 
nadané 2016 

15.8. -19.8.2016 
 

5.000 4.000 

9. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
TURNOV, o.p.s. 
IČO 260 04 674 

Cesta z města 8.8. - 12.8.2016 
 

5.000 3.000 

10. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
TURNOV, o.p.s. 

English camp 2016 1.8. - 5.8.2016 
 

5.000 3.000 
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IČO 260 04 674 

11. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO 033 56 515 

Příměstské inline 
sportovní tábory 

25.7. -26.8.2016 16.800 12.000 

12. Xxxxxxxxxxxxxx 
IČO 033 56 515 

Dětský přebor – 
odpoledne s 
bruslemi 

1.-30.5.2016 15.000 11.000 

13. ILMA  
IČO 228 87 806 

Letní taneční tábor 
ILMA 2016 

14.8.-21.8.2016 20.000 2.000 

14. Junák – český skaut, středisko 
Štika Turnov, z. s. 
IČO 150 45 480 

Mikulášská taškařice 3.12.2016 
 

5.000 4.000 

15. Junák – český skaut, středisko 
Štika Turnov, z. s. 
IČO 150 45 480 

Svatý Jiří – patron 
všech skautů 

23.4.2016 8.000 6.000 

16. Junák – český skaut, středisko 
Štika Turnov, z. s. 
IČO 150 45 480 

Letní příměstské 
tábory 

4.7. - 26.8.2016 24.000 20.000 

17. Myslivecký spolek Hlubočice 
IČO 467 45 858 

Dětský tábor 1.7.-8.7.2016 20.000 0 

18. Velká dobrodružství s.r.o 
Praha, IČO 243 10 719 

Pohádkový les na 
Valdštejně 

18.6.2016 20.000 0 

19. Velká dobrodružství s.r.o. 
Praha, IČO 243 10 719 

Výlet s tajenkou 3-12/2016 19.000 0 

 CELKEM 327.200 133.000 

 

Diskuse: p. Báča, p. Marková, p. Hocke, p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: používá komise nějaký klíč k rozdělování? nejsou bodovaná kritéria, zohledňuje se 

pravidelnost akce a počet dětí; pan Báča a pan Hocke oznámili střet zájmu 

 

 

usnesení ZM č. 135/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s., IČO 15045544 na projekt Letní sportovní tábor 

Prackov 2016 ve výši 25.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov 

a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní 

aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 136/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro společnost 

FAN s.r.o., IČO 609 15 447 na projekt Podpora jazykové gramotnosti dětí a mládeže v Turnově 

ve výši 16.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 137/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

POVYK, IČO 270 24 717 na projekt Turnovský letní příměstský tábor ve výši 12.000,- Kč. 

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

na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 138/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro organizaci 

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO 000 85 804 na projekt Řemeslné 

soboty v Kamenářském domě ve výši 15.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a 

mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 139/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČO 260 04 674 na Příměstský tábor pro nadané 

2016 ve výši 4.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 140/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČO 260 04 674 na projekt Cesta z města ve výši 

3.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 141/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČO 260 04 674 na projekt English camp 2016 ve 

výši 3.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 142/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt Příměstské inline sportovní tábory ve výši 

12.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 143/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt Dětský přebor – odpoledne s bruslemi ve 

výši 11.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 144/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

ILMA, IČO 228 87 806 na projekt Letní taneční tábor ILMA 2016 ve výši 2.000,- Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 145/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČO 150 45 480 na projekt Mikulášská 

taškařice ve výši 4.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 146/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČO 150 45 480, na projekt Svatý Jiří – patron 

všech skautů ve výši 6.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 147/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČO 150 45 480, na projekt Letní příměstské 

tábory ve výši 20.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 148/2016 
 

ZM schvaluje  

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

žadateli, kterým bude dotace schválena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 149/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek Tělovýchovná 

jednota Turnov, o.s., IČ 15045528 na projekt Prezentace barevného minivolejbalu jako 

volnočasové aktivity žáků 1. stupňů ZŠ + přebor Turnovska, neboť nebyla splněna podmínka dle 

Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 150/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt Lovci perel, neboť nebyla splněna podmínka dle 

Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 151/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek „DRUM“, z.s., 

IČO 033 89 910, Veliš 23 na projekt Bubnování v přírodě, neboť nebyla splněna podmínka dle 

Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 152/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek Myslivecký 

spolek Hlubočice, IČO 467 45 858 na projekt Dětský tábor, neboť nebyla splněna podmínka dle 

Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 153/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro společnost Velká 

dobrodružství s.r.o, Praha, IČO 243 10 719 na projekt Pohádkový les na Valdštejně, neboť 

nebyla splněna podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a 

mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 154/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro společnost Velká 

dobrodružství s.r.o, Praha, IČO 243 10 719 na projekt Výlet s tajenkou, neboť nebyla splněna 

podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

13 Dotace na sport ze sportovního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna do sportovního fondu částka 100.000 Kč. Zůstatek 

z předchozích let činí 8.500 Kč. K rozdělení celkem pro rok 2016 je 108.500 Kč. Pro první výzvu v roce 

2016 byla alokována částka 80.000 Kč. Správní rada sportovního fondu na svém zasedání dne 2.3.2016 

posoudila doručené žádosti – celkem 15 žádostí. Z tohoto počtu navrhuje správní rada sportovního fondu 

vyhovět 13 žádostem, 2 žádostem navrhuje nevyhovět. Celkové rozdělení alokované částky ze 

sportovního fondu pro tuto výzvu navrhuje správní rada sportovního fondu rozdělit dle následující 

tabulky.  

 
 Žadatel Název akce Datum konání Předpokl. 

výdaje 

Předpokl. 

příjmy 

Požad. 

dotace 

Návrh 

komise 

1. Tělovýchovná 

jednota Turnov, o.s.  

IČ 15045528 

Tréninkové deníky 

pro volejbalovou 

mládež 

4-9/2016 

 

16.131 0 10.000 0 

(nesoulad 

s pravidly) 

2. Tělovýchovná 

jednota Turnov, o.s. 

IČ 15045528 

Příměstský sportovní 

tábor TJ Turnov 

11.-15.7.2016 

18.-22.7.2016 

145.500 135.200 10.000 8000 

3. Tělovýchovně 

sportovní club 

Turnov, o.s., IČ 

15045544  

4. ročník Poháru 

Českého ráje žákyň a 

žáků Judo 

28.5.2016 20.500 10.500 10.000 7000 

4. Tělovýchovně 

sportovní club 

Turnov, o.s., IČ 

15045544 

21. ročník Ligy žákyň 

a žáků judo o 

Samurajskou katanu 

2016 

9.4.2016 

19.11.2016 

72.000 20.400 51.600 10000 

5. Okresní rada 

Asociace školních 

sportovních klubů 

České republiky 

Semily, IČ 

01452061 

3boj všestrannosti 

s Adamem 2016 – 

atletická soutěž pro 

1.-5. třídy ZŠ 

18.5.2016 

2.6.2016 

20.500 0 10.000 8000 

6. Klub českých 

turistů Sokol 

Turnov 

IČ 15045561 

Pleskotská hra 2016 15.4.2016 

17.4.2016 

8.500 0 5.000 3000 

7. Klub lyžařů Světový pohár v in- 18.-19.6.2016 135.000 ? 10.000 10000 
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Turnov, z.s. 

IČ 15044840 

line slalomu 

8. POVYK, IČ 

27024717 

Mašovský pizza cup 1-12/2016 6.600 0 6.600 4000 

9. 

 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO, z.s.,  

IČ 01420429 

Brokový závod 2x25 

univerzální trap  

21.5.2016 8.000-9.000 4.000-

5.000 

2.000 1000 

10. Myslivecká 

společnost 

VESECKO, z.s., 

IČ 014 204 29 

Memoriál Zdeňka 

Nojmana  

16.4.2016 8.000-9.000 4.000-

5.000 

2.000 1000 

11. ILMA  

IČ 22887806 

Fitness Dance 

oblastní přebor ZŠ a 

SŠ 

1-8/2016 78.000 68.000 

 

10.000 4000 

12. Parkinson-Help z.s. 

(klub Český ráj),  

IČ 22754059 

Sportovní pobyt 

parkinsoniků 

v Českém ráji 

24.5.-28.5.2016 89.725 0 10.000 9000 

13. Parkinson-Help z.s. 

(klub Český ráj),  

IČ 22754059 

Sportovní setkání 

vedení klubů 

Parkinson-Help 

25.-28.8.2016 58.380 0 10.000 6000 

14. xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Turnov Streetball 

Challenge 

25.6.2016 25.500 16.500  

 

10.000 9000 

15. Tělovýchovná 

jednota Turnov, 

o.s., Samostatný 

orientační klub, IČ 

15045528 

Fotoorientační hra 

pro širokou veřejnost 

 

1.5.-31.12.2016 ? 0 5.000 0 

(chybí 

rozpočet) 

 CELKEM     162.200 80.000 

 
Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 155/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., IČ 

15045528 na projekt Příměstský sportovní tábor TJ Turnov ve výši 8.000,- Kč. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 

sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 156/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s., IČ 

15045544 na projekt 4. ročník Poháru Českého ráje žákyň a žáků Judo ve výši 7.000,- Kč. 

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

na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 157/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s., IČ 

15045544 na projekt 21. ročník Ligy žákyň a žáků judo o Samurajskou katanu 2016 ve výši 

10.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu 

sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 158/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro pobočný spolek Okresní rada Asociace školních 

sportovních klubů České republiky Semily, IČ 01452061 na projekt 3boj všestrannosti s 

Adamem 2016 – atletická soutěž pro 1.-5. třídy ZŠ ve výši 8.000,- Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 159/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 

15045561 na projekt Pleskotská hra 2016 ve výši 3.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 160/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Klub lyžařů Turnov, z.s., IČ 15044840 na 

projekt Světový pohár v in-line slalomu ve výši 10.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 161/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek POVYK, IČ 27024717 na projekt Mašovský 

pizza cup ve výši 4.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí 

Statutu sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 162/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 

01420429 na projekt Brokový závod 2x25 univerzální trap ve výši 1.000,- Kč. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 

sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 163/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 

01420429 na projekt Memoriál Zdeňka Nojmana ve výši 1.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 164/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek ILMA, IČ 22887806 na projekt Fitness Dance 

oblastní přebor ZŠ a SŠ ve výši 4.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou 

součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 165/2016 
 

ZM schvaluje  

schvaluje poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Parkinson-Help z.s. (klub Český 

ráj), IČ 22754059 na projekt Sportovní pobyt parkinsoniků v Českém ráji ve výši 9.000,- Kč. 

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

na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 166/2016 
 

ZM schvaluje  

schvaluje poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Parkinson-Help z.s. (klub Český 

ráj), IČ 22754059 na projekt Sportovní setkání vedení klubů Parkinson-Help ve výši 6.000,- Kč. 

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

na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 167/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt 

Turnov Streetball Challenge ve výši 9.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, 

která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 168/2016 
 

ZM schvaluje  

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

žadateli, kterým bude dotace schválena. 

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

usnesení ZM č. 169/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., IČ 15045528 na 

projekt Tréninkové deníky pro volejbalovou mládež, neboť nebyla splněna podmínka dle Statutu 

sportovního fondu města Turnov a Pravidel pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu 

města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 170/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., IČ 15045528 

(Samostatný orientační klub) na projekt Fotoorientační hra pro širokou veřejnost, neboť nebyla 

splněna podmínka dle Statutu sportovního fondu města Turnov a Pravidel pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

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

14 Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvech  akcionářů KNL a.s. by měla být projednána nominace zástupce na Valnou 

hromadu, která je svolána na pátek 1.4.2016 v 11.00 hod do kanceláře dr. Fianové. Z pozvánky jsou 

patrná rovněž navrhovaná usnesení a projednávaná témata. Valná hromada 26.2.2016 nemohla být 

realizována, vzhledem k chybějícímu pověření zástupce Města Liberec. 
 
Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 171/2016 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 

1.4.2016 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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15 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování některých sázkových her   
 

Rozprava:  
      Na základě revizí Obecně závazných vyhlášek jsme zjistili, že stávající Obecně závazná vyhláška o 

regulaci provozování některých sázkových her nezahrnuje všechny sázkové hry, konkrétně hry uvedené 

pod písmenem i) provozování casin. Domníváme se, že bychom tento nedostatek měli legislativně upravit 

novou vyhláškou, která zakáže provozování casin na celém území města. Dlouhodobým záměrem města 

je postupné utlumování této podnikatelské činnosti. Stávající vyhlášku navrhujeme ponechat v platnosti.  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: -- 

 

usnesení ZM č. 172/2016 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku č. ....../2016 o regulaci provozování některých sázkových her. 

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

16 Individuální žádost o dotaci Memoriál L. Daňka 2016   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci AC Syner Turnov na pořádání 17. ročníku 

mezinárodního atletického mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka, který se bude konat v Turnově v úterý 24. 

5. 2016. Město Turnov dlouhodobě tuto sportovní akci podporuje, ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 

je pro tuto akci alokováno 400.000,- Kč.  

 

Diskuse: paní Svobodová oznámila střet zájmu 

 

usnesení ZM č. 173/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 400 000 Kč pro AC SYNER Turnov, IČ: 005 27 271, na 

pořádání 17. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka, zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

17 Kontrolní výbor   
 

Rozprava:  
      Kontrolní výbor opakovaně doporučuje realizovat hlášení závad na území Města Turnov občany 

města. Hlášení závad je možné realizovat buď pomocí formuláře na webových stránkách města a tedy 

zdarma nebo pomocí sofistikovanější aplikace, která umožňuje oznámení nad mapou. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Loukota 

 

V diskusi zaznělo: upřednostnil bych mobilní aplikaci, která není závislá na webu; toto hlášení by 

fungovalo na mobilu i přes to, že by to bylo na městském webu 
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usnesení ZM č. 174/2016 
 

ZM schvaluje  

realizaci systému hlášení závad občany města prostřednictvím webových stránek města v 

nejbližším možném termínu. 

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

18 Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - změna zřizovací 

listiny   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám ke schválení upravenou zřizovací listinu příspěvkové organizace Turnovské 

památky a cestovní ruch, příspěvková organizace s účinností od 1. 4.2016. Úpravy byly provedeny v části 

III. Vymezení hlavního účelu (3.1.) a předmětu činnosti (3.2.) na základě jednání RM dne 16. 3. 2016, a 

to doplněním předmětu činnosti "koordinace cestovního ruchu na Turnovsku" a v části VII. Finanční 

hospodaření, a to doplněním textu "Příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor v budově čp. 26, ul. 5. 

května (svěřený majetek) jsou příjmem zřizovatele. Nájem si vybírá zřizovatel svým jménem a na svůj 

účet." - organizaci byla svěřena k 1.4.2014 budova čp. 26, kde město pronajímá nebytový prostor a byty 

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 175/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, s 

účinností od 1.4.2016. 

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

 

V Turnově dne 1. dubna 2016 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Miroslav Šorejs 

ověřovatel zápisu 

 


