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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 
ze zasedání dne 15. září 2022  

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Přítomni: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, 
Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Miroslav 
Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 
Daniela Weissová, Petr Záruba 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 
 

Karel Jiránek, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, David Schindler               
 
Karel Jiránek, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, David Schindler 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Špinka 

Přítomno 5 občanů 
 
Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 
Obecně zachycují názorové spektrum. Záznam je uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-
mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu 
informováni. 
 
 
 
 
1. Úvod   
 

Rozprava:  
Do programu jednání ZM nebyl zařazen žádný jiný bod. Pan Špinka navrhl zařadit bod č. 8 za bod č. 15. 
 

Usnesení ZM č. 231/2022 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání ZM s posunutím bodu č. 8 za bod č. 15. 
 

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

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
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 SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 
 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke             17:00 – 17:05                                                                    

Ostatní 
2. Zpráva o činnosti Sboru hasičů města Turnov za rok 2021 Mgr. Jana Svobodová      17:05 – 17:30                                                                               

Záležitosti odboru správy majetku 
3. Koupě pozemku p. č. 767/6, k. ú. Daliměřice Ing. Tomáš Hocke             17:30 – 18:00                                                                   

4. Směna pozemků, k. ú. Malý Rohozec        

5. Směna pozemku Mašov, Na Stráni, k. ú. Turnov        

6. 
7. 

Darovací smlouva - pozemky pod chodníky Mašov 
Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú.Daliměřice, 
výběrové řízení formou dražby 

       

Záležitosti odboru finančního 
9. Revokace usnesení ZM č. 204/2022 z 30.06.2022 Ing. Tomáš Hocke             18:00 – 18:15                                                                   

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
10. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost – II. výzva v roce 

2022 
Mgr. Petra Houšková       18:15 – 18:45                                                                         

11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 
aktivity – II. výzva v roce 2022 

       

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2022 Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

13. Individuální dotace TJ Turnov - výstavba beach volejbalových 
kurtů a sportovně relaxační zóny 

       

14. Individuální dotace ZO ČSOP Bukovina – Tvorba tůně na Malém 
Rohozci 

       

15. 
 
8. 

Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním 
spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 
Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022 

       

Ostatní 
16. Čestné občanství a cena obce 2022 Ing. Tomáš Hocke             18:45 – 18:55                                                                 

17. Příspěvky občanů                                              18:55 – 19:00                                       

 
 
 
 
 
 
2. Zpráva o činnosti Sboru hasičů města Turnov za rok 2021   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám tradiční zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města Turnova, tentokrát za rok 2021. 
 
Diskuse: p. Svobodová, p. Miklík, p. Houšková, p. Bartoníček, p. Kordová 
V diskusi zaznělo: Jako zastupitelé děkujeme všem hasičům.; Chci touto formou poděkovat všem dobrovolným 
hasičům, je to činnost náročná a potřebná.; Jak byla zapojena jednotka u požáru v Hřensku?; Byla to velice akutní 
pomoc v nejvyšším množství nasazení sil. Jednotky byly pravidelně střídány, celkem tam bylo okolo 1.000 hasičů. 
Naše jednotka odvedla kvalitní práci.; Chci vyzdvihnout prevenci, je to důležité. 
 

Usnesení ZM č. 232/2022 
ZM bere na vědomí  
zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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3. Koupě pozemku p. č. 767/6, k. ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám ke schválení návrh koupě pozemku p. č. 767/6 - trvalý travní porost o výměře 4058 m2, k. ú. 
Daliměřice, obec Turnov. Jedná se o pozemek na pravém břehu řeky Jizery pod Hrubým Rohozcem. V katastru 
nemovitostí je veden jako trvalý travní porost, dle územního plánu je určen jako zeleň sídelní a přírodního 
charakteru. Přes pozemek vede turistická trasa Zlatá stezka Českého ráje a nauční stezka Zámecká stezka Turnov-
Hrubý Rohozec.  
Majitelka paní xxxxxxxxxx uvádí, že pozemek je v poslední době velmi využíván turisty, tím je znehodnocována 
tráva určená k sečení, pozemek je znečišťován psy. Přes pozemek vede cesta, která by měla být vedena na 
pozemku p. č. 767/28, k. ú. Daliměřice. Majitelka má problémy s pořádkem na pozemku, se sečením, kvalitou 
krmiva i s čerpáním dotací prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Město Turnov oslovila s 
požadavkem o kompenzaci škod na pozemku ve výši 30 - 40 tisíc ročně, případně nabídkou prodat pozemek za 
cenu 150 Kč/m2. Majitelka je ochotna městu Turnov pozemek prodat za cenu 70 Kč/m2, tj. 284.060 Kč.  
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 233/2022 
ZM schvaluje  
koupi pozemku p. č. 767/6 o zapsané výměře 4.058 m2, k. ú. Daliměřice za cenu 70 Kč/m2, tj. 284.060 Kč od paní 
xxxxxxxxxxxxx. Kupující bude hradit náklady na vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
4. Směna pozemků, k. ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:  
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnova k projednání žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemků. Jedná 
se o pozemek p. č. 437, o výměře 49 m2 v k. ú. Malý Rohozec. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako 
ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace. Platným územním plánem je pozemek určen pro 
plochy bydlení venkovské. V současné době je zatravněn a slouží k občasnému průchodu pěších. Žadatelé mají 
zájem pozemek připojit ke svému pozemku p. č. 17/1 a užívat ho jako rozšíření zahrady u rodinného domu. 
Žadatelé podali svoji první žádost o koupi pozemku 30.03.2021. Rada města Turnova žádost projednala dne 
16.12.2021 a usnesením RM č. 838/2021 prodej zamítla se zdůvodněním, že v pozemku jsou umístěné inženýrské 
sítě a reálná správa sítí při oplocení pozemku přináší obtíže. Žadatelé zaslali žádost o opakované projednání své 
žádosti doplněnou o souhlasná vyjádření správců sítí umístěných v předmětném pozemku.  Po dalším jednání 
nabídli žadatelé městu Turnovu směnu pozemku p. č. 437 za část pozemku p. č. 17/2, k. ú. Malý Rohozec. Jedná se 
o část pozemku podle místní komunikace o výměře téměř shodné s pozemkem p. č. 437.  Tato část pozemku podle 
komunikace není oplocena, je již nyní užívána jako rozšíření komunikace především v zimě pro odklizení sněhu. V 
létě ji pan Pohl udržuje a seká trávu. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 464-26/2022, byla část 
pozemku p. č. 17/2 oddělena a vznikl nový pozemek p. č. 17/5 - zahrada, o výměře 49 m2.  
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 234/2022 
ZM schvaluje  
směnu pozemků p. č. 437 z vlastnictví města Turnova do vlastnictví manželů xxxxxxxxxx a nově vzniklého pozemku 
p. č. 17/5, z vlastnictví manželů Pohlových do vlastnictví města Turnova, vše k. ú. Malý Rohozec s tím, že směna 
bude bez doplatku, na vypracování geometrického plánu se budou strany podílet rovným dílem a poplatek za návrh 
na vklad práva do katastru nemovitostí budou hradit manželé Pohlovi. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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5. Směna pozemku Mašov, Na Stráni, k. ú. Turnov   
 

Rozprava:  
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnova ke schválení směnu pozemků v ulici Na Stráni.  
Při kontrole pozemků ve vlastnictví města zjistil odbor správy majetku, že manželé xxxxxxxxxxx, bytem Na Stráni 
1827, Turnov, užívají bez smluvního vztahu část pozemku ve vlastnictví města Turnov – p. p. č. 3554/6, k. ú. Turnov 
jako zahradu. Bylo jim nabídnuto odkoupení pozemku za 500 Kč/m2. Při osobním jednání na místě bylo zjištěno, že 
město Turnov naopak užívá jako komunikaci část pozemku p. č. 3554/2, k. ú. Turnov ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxx. 
Rada města Turnov na doporučení odboru správy majetku schválila směnu pozemků tak, že z majetku města 
Turnova přejde do vlastnictví manželů Kubáčkových 41 m2 a z majetku manželů Kubáčkových přejde do vlastnictví 
města Turnov 26 m2. Manželé xxxxxxxxxx budou hradit poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.  
 
Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 
V diskusi zaznělo: Zarazila mě ta doba, jak se to stane?; Může se to stát, ale nyní se změnil systém. 
 

Usnesení ZM č. 235/2022 
ZM schvaluje  
směnu částí pozemku p. č. 3554/2 a p. č. 3554/6, oba k. ú. Turnov mezi městem Turnov a manžely xxxxxxxxxxxxx s 
tím, že město Turnov hradí náklady na vypracování geometrického plánu a manželé xxxxxxxxxxx poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
6. Darovací smlouva - pozemky pod chodníky Mašov   
 

Rozprava:  
Předkládám Zastupitelstvu města Turnova ke schválení návrh darovací smlouvy s Libereckým krajem na pozemky v 
k. ú. Mašov u Turnova.  
V rámci staveb "Autobusová zastávka Mašov - náves" a "Chodník Turnov - Mašovská ulice" uzavřelo město Turnov s 
Libereckým krajem v roce 2021 smlouvy o smlouvách budoucích darovacích na darování pozemků dotčených 
uvedenými stavbami. Obě stavby byly dokončené, byl zpracován geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 1243-
139/2021 a vydány kolaudační souhlasy.  Liberecký kraj připravil v návaznosti na dodané podklady darovací 
smlouvu č. OLP/2209/2022, kterou daruje městu Turnovu  
pozemek p. č. 1414/5 o výměře 979 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,  
pozemek p. č. 1414/6 o výměře 514 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
pozemek p. č. 1414/7 o výměře 41 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,  
pozemek p. č. 1414/8 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
pozemek p. č. 1414/9 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,  
vše k. ú. Mašov u Turnova, obec Turnov.   
Obdarovaný bude hradit poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.  
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 236/2022 
ZM schvaluje  
uzavření Darovací smlouvy č. OLP/2209/2022 s Libereckým krajem na pozemky pod chodníkem v Mašovské  ulici, 
pozemky p. č. 1414/5, 1414/6, 1414/7, 1414/8 a 1414/9, o celkové výměře 1543 m2, vše k. ú. Mašov u Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
7. Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám k projednání a odsouhlasení výsledek výběrového řízení na prodej částí pozemků parc. č. 702/1 
a parc. č. 708/12, o společné výměře cca 19.000 m2, k. ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-
průmyslová zóna Turnov-Vesecko.  
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Po jednáních města Turnova a společnosti DEK o možnostech přemístění stávající prodejny společnosti DEK z 
nevyhovujícího prostoru v Nudvojovické ulici, kde se často opakují složité dopravní situace, na jiné místo v Turnově 
s lepším příjezdem a možností rozvoje, byly vytipovány a zástupci společnosti DEK prověřeny pozemky v Obchodně-
průmyslové zóně Turnov-Vesecko. 
Záměr prodeje výběrovým řízením formou dražby jsme vypracovali ve spolupráci s panem JUDr. Robertem Šulcem, 
Ph.D., partnerem DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o. Advokátní kancelář připravila na základě námi zaslaných 
podkladů také koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kterou město Turnov uzavře se zájemcem o koupi - 
vítězem výběrového řízení konaného formou dražby. Odbor správy majetku ve spolupráci s odborem financí 
Městského úřadu Turnov konzultoval povinnost prodávat uvedené pozemky za kupní cenu navýšenou o DPH. Oba 
oslovení daňový poradce i finanční úřad se shodli na povinnosti účtovat ke kupní ceně DPH. Minimální vyvolávací 
cenaó předmětu dražby byla stanovena ve výši 2.500 Kč/m2, uvedeno bez DPH. Podmínkou účasti ve výběrovém 
řízení formou dražby bylo doložení písemné dohody dražitele s paní Johannou Kammerlander o vyjmutí pozemků, 
jež jsou předmětem dražby, z restitučního nároku, včasné a řádné zaslání přihlášky do řízení a složení dražební 
jistoty ve výši 2.000.000 Kč.  
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce i na elektronické úřední desce od 7.7.2022 do 25.7.2022. 
Výběrové řízení formou dražby se konalo 3. 8. 2022 od 16 hodin v budově Městského úřadu Turnov, Antonína 
Dvořáka 335, Turnov, místnost č. 215. V řádném termínu se přihlásil jediný zájemce a ten také splnil všechny 
podmínky výběrového řízení. Jako jediné kritérium pro výběr nejvýhodnější nabídky byla stanovena nejvyšší řádně 
a včas nabídnutá kupní cena. 
Podmínky záměru umožňovaly provedení dražby i v případě, že se přihlásil pouze jeden zájemce. 
Vydražitelem (vítězem výběrového řízení) se stala společnosti DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na 
účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ 140 94 568, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, předmět 
dražby vydražila za cenu 2.500 Kč/m2, uvedeno bez DPH., tj. cca 47.500.000 Kč, uvedeno bez DPH. Přesná výměra 
pozemků bude stanovena po vypracování geometrického plánu a stanovení přesné výměry předmětu převodu. S 
vydražitelem byl sepsán a podepsán zápis z konání výběrového řízení formou dražby. 
 
Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke 
V diskusi zaznělo: Všichni bychom měli poděkovat p. Špinkovi za navýšení ceny, za kterou se to město rozhodlo 
odprodat.; Všemi zastupiteli byl návrh akceptován. Tak by měla vypadat spolupráce opozice a koalice. 
 

Usnesení ZM č. 237/2022 
ZM schvaluje  
výsledek výběrového řízení na prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12 o společné výměře cca 19.000 m2, k. 
ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko, kdy vydražitelem je 
společnost DEKINVEST investiční společnost, a. s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ 140 
94 568 za cenu předmětu dražby 2.500 Kč/m2. 
 

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

Usnesení ZM č. 238/2022 
ZM schvaluje  
uzavření smlouvy budoucí kupní se společností DEKINVEST investiční společnost, a. s., jednající na účet DEKINVEST 
otevřený podílový fond Beta, IČ 140 94 568 na část pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12 o společné výměře cca 
19.000 m2, k. ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko, za 
kupní cenu 2.500 Kč/m2, uvedeno bez DPH. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
9. Revokace usnesení ZM č. 204/2022 z 30.06.2022   
 

Rozprava:  
Na základě žádosti 17.08.2022 ze strany banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. se sídlem Paraha 4 
– Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 jsme byli požádáni o úpravu usnesení č. 204/2022, kterým bylo schváleno 
přijetí kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč od zmíněné bankovní instituce.  
Nejde o změnu obsahovou, ale formální – a to doplnění úplného názvu banky a doplnění úrokové sazby, která byla 
součástí nabídky a je uvedená v přiložené smlouvě o úvěru: 
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Původní text usnesení ZM č. 204/2022 dne 30.06.2022 
ZM schvaluje 
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru Od UniCredit Bank, a. s. dle § 
85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za účelem financování provozních 
potřeb města pro roky 2022-2023 se splatností do 31.12.2023. 
 

Nový text usnesení ZM č. …/2022 dne 15.09.2022 
ZM schvaluje 
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru Od UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO 64948242 dle § 
85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za účelem financování provozních 
potřeb města pro roky 2022-2023 se splatností do 31.12.2023, úroková sazba sjednána jako součást sazby 
1-měsíční PRIBOR a přirážky 0,19 % p.a. 
 

Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 239/2022 
ZM revokuje  
usnesení ZM č. 204/2022 schválené dne 30.06.2022. 
 

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

Usnesení ZM č. 240/2022 
ZM schvaluje  
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru Od UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ 64948242 dle § 85, písm. j) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za účelem financování provozních potřeb města pro roky 
2022-2023 se splatností do 31.12.2023, úroková sazba sjednána jako součást sazby 1-měsíční PRIBOR a přirážky 
0,19 % p.a. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
10. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost – II. výzva v roce 2022   
 

Rozprava:  
Pro rok 2022 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život 
obyvatel města Turnov (dotační program Podpora obecně prospěšné činnosti) částka 280.000 Kč. Žadatelům v I. 
výzvě bylo rozděleno celkem 160.000 Kč. Pro II. výzvu bylo alokováno celkem 120.000 Kč. 
V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem pět žádostí o dotaci. Čtyři žádosti byly doručeny řádně v termínu 
stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí.  
 

 
název žadatele 

požadovaná výše 
dotace 

návrh dotace 
2022 

1. Český kynologický svaz ZKO 374, Turnov 15.000 10.000 

2. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov 10.000 10.000 

3. Klub přátel železnic Českého ráje z. s. 30.000 30.000 

4. Svaz postižený civilizačními chorobami v ČR, z. s. 10.000 10.000 

 CELKEM 65.000 60.000 

 
Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov.  
 
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 241/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro pobočný spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 na 
podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 242/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro pobočný spolek Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov, IČ 
62014765 na podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 243/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na podporu 
činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 244/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro pobočný spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., 
základní organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity – II. výzva v roce 2022   
 

Rozprava:  
Pro rok 2022 byla vyčleněna z rozpočtu města částka 160.000 Kč na podporu organizací a subjektů, které se 
zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a mimoškolními aktivitami. Žadatelům v I. výzvě bylo 
rozděleno celkem 102.500 Kč. Pro II. výzvu byla alokována částka 57.500 Kč.  

Přehled došlých žádostí: 

č. žadatel účel dotace 
požadovaná 
výše dotace 

NÁVRH 
DOTACE  

1. Klub lyžařů Turnov, z. s. 
2. ročník letního příměstského tábora – 
Zpátky do minulosti aneb po stopách 
našich předků 

30.000 10.500 

2. 
Spolek rodičů a přátel hokejové 
mládeže Turnov z. s. 

Soustředění kategorie Starší žáci HC 
Turnov před sezónou 2022/2023 

17.850 
 

Přesunuto 
do SF 

3. Tělocvičná jednota Sokol Turnov  
Soustředění mládeže oddílu stolního 
tenisu  

14.800 
 

Přesunuto 
do SF 

 
S žadatelem, který bude podpořen v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace. 
 
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 245/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.500 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840 na projekt 2. ročník letního 
příměstského tábora – Zpátky do minulosti aneb po stopách našich předků. 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) – [21/0/0] 
 
  
12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2022   
 

Rozprava:  
Pro rok 2022 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 210.000 Kč, zůstatek sportovního fondu z roku 2021 je 
91.900 Kč, celkem je tedy ve sportovním fondu 301.900 Kč. Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 164.000 Kč. 
Pro II. výzvu rozhodla správní rada sportovního fondu alokovat celkem 110.000 Kč. 
 
Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

č. žadatel účel dotace 
požadovaná 
výše dotace 

návrh 
dotace  

1 AC Turnov, z. s. 
Hruštice 2022 – běžecký závod 
turnovských atletů na 10 a 15 km 

18.000 18.000 

2 FK Turnov, z. s. 
Oslavy 750 let města Turnov a 120 let 
fotbalového oddílu 

45.000 25.000 

3 ILMA AGENCY s.r.o. 
World Dance Show 2022 – otevřené 
mistrovství ČR WADF disciplín 

50.000 5.000 

4 Klub lyžařů Turnov, z. s. 
36. ročník přespolního běhu Klubu 
lyžařů Turnov 

15.000 15.000 

5 
Okresní rada Asociace 
školních sportovních klubů ČR 
Semily, p.s.  

2. Republikové finále v Atletickém 3boji 
2022 pro žactvo ze 4. a 5. tříd ZŠ 

20.000 20.000 

6 
Okresní rada Asociace 
školních sportovních klubů ČR 
Semily, p.s.  

48. ročník Silvestrovského běhu 
v Turnově 2022  

8.000 8.000 

7 xxxxxxxxxx 
Sportovní soustředění kategorie dorost 
HC Turnov 1931 

6.385 6.000 

8 
Spolek rodičů a přátel 
hokejové mládeže Turnov z. s. 

Soustředění kategorie Starší žáci HC 
Turnov před sezónou 2022/2023 

17.850 10.000 

9 
Tělocvičná jednota Sokol 
Turnov   
- oddíl stolního tenisu 

Soustředění mládeže oddílu stolního 
tenisu  

14.800 3.000 

Celkem 195.035 110.000 

 
Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace.  
 
Diskuse: 0 
p. Svobodová nahlásila střet zájmů 
 

Usnesení ZM č. 246/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2022 - běžecký 
závod turnovských atletů na 10 a 15 km. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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



9  Zápis Zastupitelstva města Turnov 15. 9. 2022 

Usnesení ZM č. 247/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro spolek FK Turnov, z. s., IČ 26660385 na projekt Oslavy 750 let města 
Turnov a 120 let fotbalového oddílu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 248/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 pro společnost ILMA AGENCY s.r.o., IČ 63219654 na projekt World Dance Show 
2022 - otevřené mistrovství ČR WADF disciplín. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 249/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s. IČ 15044840 na projekt 36. ročník 
přespolního běhu Klubu lyžařů Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 250/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky 
Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 2. Republikové finále v Atletickém 3boji 2022 pro žactvo ze 4. a 5. 
tříd ZŠ. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 
sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 251/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky 
Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 48. ročník Silvestrovského běhu v Turnově 2022. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města 
Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 252/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 pro xxxxxxxxxxx na projekt Sportovní soustředění hokejistů kategorie dorost HC 
Turnov 1931. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 253/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 pro Spolek rodičů a přátel hokejové mládeže Turnov, z. s., IČ 22707697 na 
projekt Soustředění kategorie Starší žáci HC Turnov před sezónou 2022/2023. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 254/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Soustředění 
mládeže oddílu stolního tenisu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
13. Individuální dotace TJ Turnov - výstavba beach volejbalových kurtů a sportovně relaxační zóny   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám žádost o poskytnutí individuální investiční dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 
(dále jen TJ Turnov) ve výši 700.000 Kč. Dotace má být využita na financování části projektu spojeného s výstavbou 
beach volejbalových kurtů a sportovně relaxační zóny na pozemcích v k. ú. Turnov, p. č. 598/1, 598/2, 842/1 a 
843/21 v těsné blízkosti městského atletického stadionu Ludvíka Daňka a současného volejbalového areálu TJ 
Turnov (dále jen sportovní areál). S projektem souvisí i rekonstrukce antukových kurtů, zde se nepředpokládá 
finanční spolupráce města Turnov z dotace.  Předpokládané celkové náklady na zajištění výstavby sportovního 
areálu jsou v žádosti o dotaci uvedeny dle předloženého prvotního položkového rozpočtu stavby na 3.104.197 Kč 
bez DPH. Rozpočet uvedený v žádosti o dotaci bude pravděpodobně ještě upraven, a to dle výsledků poptávkového 
řízení a následného výběru dodavatelů, se kterými bude individuálně jednáno o konkrétním rozsahu prací.  
Po projednání investice na valné hromadě TJ Turnov dne 6. 9. 2022 byly upřesněny zdroje financování projektu: 
Město Turnov 700.000 Kč 
TJ Turnov 1.200.000 Kč - včetně veřejné sbírky oddílu volejbalu (200.000 Kč) a případných dalších dotací 
Liberecký kraj 500.000 Kč - podána žádost o dotaci 
TJ Sokol Turnov (náklady na vybudování workoutových ploch a travnaté herní plochy) 
 
Diskuse: p. Houšková, p. Stárek, p. Starý, p. Miklík, p. Svobodová, p. Kříž, p. Reichl, p. Knížek 
V diskusi zaznělo: Tento projekt nemůžu podpořit, vadí mi, že město se zavázalo k tomu, že beach volejbalové 
hřiště vznikne na zahradě základní školy. Proč není stěžejní subjekt TJ Sokol Turnov v memorandu. V rozpočtu mi 
chybí zhruba 1 mil. Kč.; Celý projekt vznikal dlouho. Původně měly být oba kurty na pozemku školy, zamezil tomu 
památný strom. Při projektování jsme nemohli jít do svahu, dohodli jsme se s atletickým klubem, aby tam mohlo 
být odhodiště, v rámci memoranda jsme udělali dohodu. Probíhá poptávkové řízení, v tuto chvíli jsme do rozpočtu 
uvedli věci, které tam můžeme s klidným svědomím dát. Máme podanou i žádost na kraj. Částka 3,7 mil. s DPH je 
z naceněného rozpočtu, doufáme, že vysoutěžená částka bude nižší.; Prostor by měl sloužit široké sportovní 
veřejnosti.; Jde mi o rozpočet, chybí mi tam cca 700 tis. Kč. Pokud se upraví rozpočet, co se neudělá?; Byla bych 
ráda, kdybychom si vzali ponaučení, jak vznikají sportovní projekty. Je připravovaný pěkný projekt, ale nemůžu 
souhlasit, že znemožní činnosti dalším spolkům.; Podpořím tento projekt, je to pro město jen za 700 tis. Kč.; Beru to 
jako podporu volejbalu.; Chci poděkovat za memorandum.; Podporuju jakoukoliv investici, která má smysl. 
 

Usnesení ZM č. 255/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 700.000 Kč pro spolek Tělovýchovná 
jednota Turnov z. s. na realizaci výstavby beachvolejbalových kurtů a sportovně relaxační zóny, zároveň schvaluje 
znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-009, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 
  
14. Individuální dotace ZO ČSOP Bukovina – Tvorba tůně na Malém Rohozci   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro ZO ČSOP Bukovina (pobočný spolek 
Českého svazu ochránců přírody) ve výši 435.000 Kč. Dotace bude určena na realizaci projektu Tvorba tůně na 
Malém Rohozci na pozemku p. č. 691/1 k. ú. Daliměřice a pozemku č. 109 v k. ú. Malý Rohozec. 
Na zmiňovaném území má pobočný spolek záměr vytvořit tůň - přirozený krajinný prvek pro místní populaci 
obojživelníků. Bližší informace o záměru projekt realizovat jsou součástí žádosti o dotaci, jejíž kopie je přílohou 
tohoto materiálu. Z dotace budou částečně hrazeny náklady na likvidaci navážky (skládky komunálního odpadu), 
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která byla na základě geologického průzkumu podloží lokality pro realizaci tůně objevena na pozemku ve vlastnictví 
města Turnova p. č. 691/1. Realizace projektu je naplánována na přelom roku 2022/2023. Předpokládané celkové 
náklady projektu jsou vyčísleny na 1.020.000 Kč. Projekt by měl být podpořen z fondu Libereckého kraje 
z dotačního programu - 8.6 Podpora retence vody v krajině (žádost v současné době prochází administrací, o 
poskytnutí dotace nebylo doposud rozhodnuto). Součástí rozpočtu je mj. vyčíslení nákladů na likvidaci navážky ve 
výši 570.000 Kč, na tyto náklady projektu lze využít dotaci od Libereckého kraje pouze do výše 135.000 Kč. Spolek 
proto žádá o spolufinancování likvidace navážky z rozpočtu města Turnov částkou celkem 435.000 Kč. 
 
Diskuse: p. Špinka, p. Šťastný, p. Kordová, p. Kříž, p. Hocke 
V diskusi zaznělo: Jak je to s majetkovým rozložením? Jeden pozemek je v majetku soukromé osoby.; S majitelem 
máme podepsaný souhlas.; Projekt podporuji a děkuji. 
 

Usnesení ZM č. 256/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 435.000 Kč pro pobočný spolek ZO ČSOP Bukovina, IČ 
72026413 na realizaci projektu Tvorba tůně na Malém Rohozci, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-010, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
15. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 
Turnov   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města Turnov. Konkrétní úpravy pravidel vzešly z jednání Výboru pro sport a reagují zejména na změnu vlastnictví 
haly na Turnově II.  
Příprava úprav pravidel byla započata v jarních měsících 2022, úpravy byly zaneseny do pravidel na základě diskuze 
na Výboru pro sport. Bohužel však již neproběhlo jednání Výboru pro sport, které by doporučilo navrhovanou 
úpravu předložit Zastupitelstvu městu Turnov ke schválení - ne z důvodu nesouhlasu s úpravami, ale Výbor pro 
sport nebyl obvykle usnášení schopný. Přesto Vám tento materiál reagující na diskuzi na Výboru pro sport 
předkládáme k projednání a to vzhledem ke skutečnosti, že pro rozdělení dotací na rok 2023 bude třeba mít 
upravená pravidla nejpozději začátkem prosince, aby mohly být žádosti do programu přijímány již v lednu 2022 a 
dotace pak projednány v únoru 2023 - tyto termíny zaručují včasné poskytnutí finančních prostředků sportovním 
spolkům. 
Převážná část úprav je reakcí na změnu vlastnictví haly na Turnově II, dále byl sloučen návrhem okruh všech 
žadatelů do jedné skupiny a byly provedeny některé administrativní úpravy související s žádostí a vyúčtováním 
(podoba podkladů apod.). Tyto změna nesouvisí se změnou výše finančních prostředků, které jsou programem 
navrhovány.  
 
Diskuse: p. Kříž, p. Svobodová, p. Hocke 
V diskusi zaznělo: Je divné, že výbor pro sport se vůbec nesešel. Od výboru nemáme zpětnou vazbu.; Hala 
v Turnově 2 přešla do majetku města. Je rozumné předložit úpravu pravidel, neřeší zásadní změny pravidel.; Je mi 
také líto, že se od března k tomu výbor nedostal. 
 

Usnesení ZM č. 257/2022 
ZM schvaluje  
Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov s účinností ode dne 
jejich schválení. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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8. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022. 
Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 24.400 tis. Kč.  
Celkové výdaje se navyšují o 24.400 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 24.997 tis. Kč a kapitálové výdaje se 
snižují o 597 tis. Kč.  
Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 5 se navyšuje o 14.219 tis. Kč na částku 14.750 tis. Kč.  
Financování zůstává ve výši 70.145 tis. Kč. 
Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 
financování. 
 
Diskuse: p. Špinka, p. Hocke, p. Kříž 
V diskusi zaznělo: Chci se zeptat na řádek, který se týká Technických služeb, v součtu je to navýšení na 1.400 tis. Kč.; 
Je to navýšení za pohonné hmoty? Přidané jsou i peníze na boj s plevelem.; Co jsou celoplošné opravy komunikací 
v Nudvojovicích.; Chceme opravit úsek, kde jsou velké problémy. ČEZ tam teď bude opravovat vedení, my budeme 
dělat veřejné osvětlení.  
 

Usnesení ZM č. 258/2022 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 
opatřením č. 5 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 445.407.493 Kč, navýšením o částku 
24.399.500 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 515.552.493 Kč, navýšením o částku 24.399.500 Kč, a financování 
ve výši 70.145.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
16. Čestné občanství a cena obce 2022   
 

Rozprava:  
Komise složená se zástupců politických stran a hnutí projednala a doporučila zastupitelstvu města udělit čestné 
občanství a Cenu obce za rok 2022. Udělování ocenění města 28. října se odehraje v rámci slavnostního večera 
města v Kulturním centru Střelnice v Turnově. 
Komise složená se zástupců politických stran a hnutí projednala a doporučila zastupitelstvu města udělit čestné 
občanství: 
Evě Kordové - čestné občanství je uděleno jako uznání více jak dvacetileté práce na poli samosprávy města, za práci 
v oblasti výchovy ke čtenářství, nositelce tradice dětské akce Noc s Andersenem, neúnavné bojovnici za novou 
knihovnu, a za její mimořádné osobní aktivity v kultuře. 
Komise složená se zástupců politických stran a hnutí projednala a doporučila zastupitelstvu města udělit cenu obce: 
Turnov pomáhá, z. s. – za aktivní, široce pojatý, občanský přístup k řešení uprchlické krize vyvolané agresí Ruska na 
Ukrajinu 24. února 2022. 
 
Diskuse: p. Kordová, p. Frič, p. Loukota 
V diskusi zaznělo: Po revoluci jsem začala dělat všechno s láskou a svobodně. Je mi velikou ctí a moc si toho vážím. 
Myslím si, že jsem nedělala nic mimořádného, dělám to ráda.; Děkujeme za odvedenou práci.   
 

Usnesení ZM č. 259/2022 
ZM souhlasí  
s udělením čestného občanství města paní Evě Kordové. 
 

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

Usnesení ZM č. 260/2022 
ZM souhlasí  
s udělením ceny obce za rok 2022 spolku Turnov pomáhá, z.s. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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17. Příspěvky občanů   
 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 
 
 
Různé: 
p. Hocke a zastupitelé města krátce zhodnotili volební období 2018-2022  
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 21. září 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Hocke  Ing. Zbyněk Miklík  Ing. Tomáš Špinka 
 starosta    ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 


