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Zápis 

8. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 09. 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, 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: Ivan Kunetka            

Ověřovatelé: Mgr. Jaromír Frič, Eva Kordová 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Lumír Šubert 

 

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:  
      p. Hocke 

- stažení bodu č. 2 Velké investiční akce města a Vodohospodářského sdružení Turnov 2017-2020 – 

nejsou dokončena jednání o harmonogramu akce a případném spojení jednotlivých staveb do jedné velké 

- stažení bodu č. 11 Mateřské školy Turnov - výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2016/2017 – 

navýšení počtu dětí až o 4 bylo projednáno v RM a takto to postačuje 

- stažení bodu č 19 Nová obecně závazná vyhláška města o nočním klidu – dne 23.9.2016 bylo 

připomínkováno Ministerstvem vnitra a je třeba vyhlášku dopracovat 

- předřazení bodu č. 20 za bod č. 14 
 

 

usnesení ZM č. 333/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Velké investiční akce města a Vodohospodářského sdružení Turnov 2017-2020   
 

Rozprava:  
      Bod stažen z programu jednání.  
 

 

3. Táborová základna Krčkovice   
 

Rozprava:  
      Táborová základna v Krčkovicích je každoročně využívána dětmi a mládeží v počtu 35-50 osob celé 

prázdniny. Aktuální hygienická zpráva z posledních dvou let hovoří o podmínečném povolení provozu a 

stanovuje podmínky do budoucna, mezi něž patří mimo jiné i zajištění čistírny odpadních vod (ČOV). Na 

základě průzkumu mezi oslovenými školami a spolky je stálý zájem o využívání tohoto zařízení, rovněž 

Rada města 10. srpna 2016 na svém jednání podpořila zachování základny v Krčkovicích. Je velkým 

přínosem pro školní mládež obce. Záměrem Střediska volného času je především zachovat provoz 

táborové základny, tedy vytvořit hygienicky únosné a uživatelsky příznivé podmínky pro fungování 

táborové základny. Dalším cílem umožnit využití základny více měsíců v roce minimálně od května do 

října. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Těhníková, p. Sekanina, p. Hudec, p. Zakouřil, p. Kordová, p. Hocke, p. Sekanina, 

p. Báča, p. Červinková, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: kdy by se mělo začít s výstavbou, když by byla schválena žádost ?; spíše na jaře 2018; 

k materiálu, který jsme obdrželi, by bylo vhodné mít i nějaký komentář; jaké se počítají provozní náklady 

pro Město a jak bude dlouhá využitelnost budovy; byly obeslány školy a spolky v rámci ORP Turnov – 

jednalo se o anketu – je zde zájem převážně v období školních výletů – květen, červen, září, u spolků je to 

i v dalších měsících; na základě omezení ze strany CHKO má budova provoz omezen na květen až říjen; 

6 měsíců bude budova nevyužívaná a bude se temperovat, což budou náklady na víc; budova je 

projektována tak, aby se vše dalo zazimovat, aby nedošlo ke škodám na majetku – voda se vypustí atd.; 

chtěli bychom slyšet konkrétní nebo alespoň odhadnutá čísla nákladů; je zde ještě nějaký prostor pro 

jednání s CHKO, když se jedná o vegetační klid ? omezení nebylo kvůli vegetaci, ale kvůli zvěři, která 

v oblasti sídlí a byla by rušena; nevím, jaké by bylo jednání se současným vedením; pokud bychom se 

bavili o provizoriu, se kterým by souhlasila hygiena, částka na rekonstrukci by sahala na 4 mil. Kč – je 

otázka zda provizorium za 4 mil.Kč či novou budovu, na které je stavební povolení za 6,5 mil.Kč částka 

ke kofinancování městem; další otázkou je zda by se podařilo získat v takovéto lokalitě znovu nové 
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povolení na jinou budovu; bylo by vhodné doplnit informace – náklady na provoz, rozšíření kapacity, 

prodloužení doby užívání a otázky využitelnosti 

 

Bod po diskusi stažen z programu jednání. Nebylo přijato žádné usnesení. Bude předložen na jedno 

z dalších jednání ZM po doplnění informací dle diskuse. 

 

 

4. Dražba pozemku v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      Dle přiloženého usnesení o Veřejné dražební vyhlášce o elektronické dražbě se bude dražit pozemek 

v k.ú. Turnov. Jedná se o pozemek parc.č. 1839/15 o výměře 1046m2 v k.ú. Turnov, zapsaný jako ostatní 

plocha s možným způsobem využití jako sportoviště a rekreační plocha. Pozemek se nachází u břehu 

Jizery v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. Elektronická dražba se uskuteční 5. 10. 2016 v 10.00 

hod., podmínkou účasti je zaplacení dražební jistiny 15.000,-Kč. Nejnižší podání je 106.667,- Kč. Zákon 

o obcích č. 128/2000 Sb. § 85 písmeno n), umožnuje zastupitelstvu obce zcela nebo z části pověřit radu 

města nebo starostu nabytím hmotné nemovité věci ve veřejné dražbě. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Červinková, p. Špetlík, p. Těhníková 

 

V diskusi zaznělo: jedná se o pozemky blízko k Maškově zahradě; v prapůvodních plánech na sportovní 

areál je zde zakreslena lávka přes Jizeru, která by spojovala fotbalový stadion se sportovním areálem; 

chápu to jako investici do budoucna, kdy by mohlo být záměrem propojit tyto lokality a bez majetkového 

podílu by to nešlo; jaká se požaduje cena za m2?; vyvolávací cena je 150Kč/m2; výši ceny, do které 

půjdeme, prozradit nemůžeme 

 

usnesení ZM č. 334/2016 
 

ZM schvaluje  

účast města Turnov na dražbě pozemku parc. č. 1839/15, v k.ú. Turnov, LV číslo: 4695, za 

účelem jeho koupě. Za podmínek stanovených v usnesení č.j.: 131 EX 4062/10-108 

Exekutorského úřadu Liberec, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský. 

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

usnesení ZM č. 335/2016 
 

ZM schvaluje  

složení dražební jistiny ve výši 15.000,- Kč. 

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

usnesení ZM č. 336/2016 
 

ZM pověřuje  

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

stanovením max. výše ceny za dražený pozemek dle podmínek dražební vyhlášky. 

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

5. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí u domu čp. 778, Turnov   
 

Rozprava:  
      Město Turnov je již vlastníkem pozemků parc.č. 1427/1, 1427/2, 1427/3 a 1427/4 k.ú. Turnov, 

nacházejících se za Vesnou a bývalým Telecomem. Na tento prostor je zpracována studie na parkoviště. V 

souvislosti s plánovaným parkovištěm je jednáno zároveň s vlastníky pozemků parc.č. 1465/1 a 1427/8, 

k.ú. Turnov. Přes tyto pozemky je studií navržený vjezd z Havlíčkova náměstí na novou parkovací 
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plochu. Do vlastnictví města je vhodné získat celý pozemek parc.č. 1427/8 o výměře 12 m2 a část 

pozemku parc.č. 1465/1 o výměře 5 m2, k.ú. Turnov. Podíloví vlastníci uvedených pozemků jsou ochotni 

uvedených 17 m2 převést do vlastnictví města. Zároveň však vyslovili zájem získat do svého vlastnictví 

ještě další část o výměře 60 m2 z pozemků parc.č. 1427/4 a 1427/1, k.ú. Turnov. Vzhledem k tomu, že 

tato plocha není studií do parkoviště zahrnuta, navrhujeme požadovanou plochu nad rámec směny také 

převést do vlastnictví majitelů domu čp. 778 Turnov, kteří souhlasí s finančním vyrovnáním rozdílu cen 

směňovaných pozemků.   

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 337/2016 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemku parc.č. 1427/8 zahrada o výměře 12 m2,k.ú. Turnov a pozemku parc.č. 1465/4 

ostatní plocha o výměře 5 m2 , k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým plánem č. 4186-71/2016 

ve vlastnictví podílových spoluvlastníků - xxxxxxxxx (podíl 8730/28330), xxxxxxxxxxxx (podíl 

9795/28330), xxxxxxxxxxxx (podíl 9805/28330) za pozemek parc.č. 1427/14 zahrada o výměře 

77 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým plánem č. 4186-71/2016 ve vlastnictví Města 

Turnov s vyrovnáním ze strany soukromých podílových spoluvlastníků za rozdíl ve výměře 

pozemků v celkové výši 150.000 Kč (tj. 2.500 Kč/m2), která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

6. Prodej bytové jednotky č. 81/7 v domě čp. 81 v Žižkově ulici, Turnov, 

vč.spoluvlast.podílu na společ. částech nemovité věci   
 

Rozprava:  
      Dne 7.9.2016, v zákonné lhůtě předkupního práva, si podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - oprávněný 

nájemce,  žádost o koupi bytové jednotky č. 81/7 vymezené v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož 

součástí je stavba: Turnov, č.p. 81 bytový dům.  

 

Diskuse: 0 
 

 

usnesení ZM č. 338/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytové jednotky č. 81/7 vymezené v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož součástí je 

stavba: Turnov, č.p. 81 bytový dům do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  

1.470.000 Kč, která je cenou obvyklou pro tento druh nemovitosti. Součástí bytové jednotky č. 

81/7 je i podíl ve výši 9264/62847 na společných částech nemovité věci, kterými jsou mimo jiné 

pozemky parc.č. 843/27, 843/28, 843/29, 846/2 a 855/16, k.ú. Turnov. 

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

7. Greenway Jizera - smlouva na dotaci   
 

Rozprava:  
      Překládáme ke schválení smlouvu o dotaci z Dotačního fondu LK na projektování pokračování 

Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany. Na minulém zasedání ZM jsme neschválili přijetí dotace, 

protože někteří zastupitelé nesouhlasili s domluveným trasováním Greenway na katastrech Přepeř a 

Příšovic. Po zasedání se konala společná schůzka starostů partnerských obcí, na které bylo domluveno 

větvení páteřní trasy i na katastr obce Všeň. Proběhlo další jednání s partnery a domluvilo se větvení 

páteřní trasy, což umožní uživatelům Greenway Jizera možnost volby. K větvení dojde v Přepeřích – 
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jedna větev povede do obce a dále do Příšovic v samostatném cyklopruhu podél komunikace II/610. (v 

příloze je studie, kterou společně zadaly obce Přepeře a Příšovice). Druhá větev vede do Ploukonic. Navíc 

bylo domluveno rozšíření partnerské smlouvy o Obec Všeň, po jejímž katastru vede druhá větev 

Greenway. Podmínky této smlouvy se budou projednávat se všemi partnery. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: je skvělé, že se zapojí obec Všeň, jen mne mrzí, že se budou dělat dvě trasy, které se 

budou muset projektovat; most v Ploukonicích nás docela děsí, jelikož mosty na Greenway jsou ty 

nejdražší; konečně víme, jak bude cyklopruh na II/610 vypadat, že cyklisté nebudou muset přejíždět 

silnici 
 

 

usnesení ZM č. 339/2016 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu č. OLP/2660/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 280.000,- Kč z Dotačního fondu 

Libereckého kraje na projekt „Projektová příprava DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov-

Svijany“ a pověřuje starostu tuto smlouvu podepsat. 

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

8. Informace o svozu odpadu v okrajových částech města   
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám informativní materiál k tématu – omezení svozu odpadů v obtížně přístupných 

lokalitách města. Po schválení omezení svozu v ZM bylo vedení města zasypáno stížnostmi a podněty 

občanů. Tam, kde to bylo možné, jsme se pokusili najít místo na otáčení odpadového vozu např. na 

soukromých dvorech, nahradit svoz odpadových nádob pytli apod. 
 

Odpady - Sběrná místa 
Obtížně dostupné lokality 

Svoz komunálního odpadu - výsledky jednání na místě 

BUKOVINA 
Chatová oblast čp. 123 - 157 omezení svozu celoročně – zajištěno pytli 

xxxxxxxxxxx čp. 19 omezení svozu celoročně – zajištěno pytli 

Loužek čp. 171 omezení svozu celoročně 

xxxxxxx - čp. 65,68,14 omezení svozu celoročně 

Kobylka - čp. 27 omezení svozu celoročně 

MAŠOV 
Za stavebninami vlevo omezení svozu celoročně 

Zlatá stezka vrchní část - čp. 171,172,155 omezení svozu celoročně 

Kadeřavec - čp. 30  omezení svozu celoročně 

Kalužník - čp. 3 omezení svozu celoročně 

xxxxxxxx, Mašov čp. 12 omezení svozu v zimním období, tj. 1. 11. – 31. 3. 

Mašov Kouty - xxxxxx čp. 145 - 26 omezení svozu celoročně – zajištěno pytli 

Mašov Kouty -čp. 61, 82 omezení svozu celoročně 

Mašov lom - čp. 45,131 omezení svozu v zimním období, tj. 1. 11. – 31. 3. 

PELEŠANY 
Pelešany -čp. 72, 60 omezení svozu v zimním období, tj. 1. 11. – 31. 3. 

Pelešany č. p. 49 - 117 omezení svozu celoročně 

Pelešany - čp-81, 137 omezení svozu celoročně 

Podháj náves - čp. 34 omezení svozu celoročně 

DURYCHOV 
xxxxxxxxxx - čp. 908 domluveno otáčení na soukromém dvoře 

ul. Valdštejnská -čp. 358 - 771 domluveno místo na shromažďování nádob 



6  Zápis Zastupitelstva Města Turnova 26. 9. 2016  

druhá větev ulice – domluveno otáčení a místo 
pro nádoby, platí celoročně 

Hruboskalská čp. 349, 421 omezení svozu celoročně 

xxxxxxx - čp. 860, 684 omezení svozu celoročně 

Durychov xxxxxxx - čp. 369 omezení svozu celoročně 

KONĚLUPY 
Cesta Konělupy podle Jizery čp. 108 - 117 domluveno místo pro otáčení, nutné vybudovat – 

spolupráce s OSM, dočasně otáčení umožněno 
na soukromém dvoře posledního domu 

MYŠINA 
Myšina čp. 736, 2044, 496, 14 omezení svozu celoročně 

MALÝ ROHOZEC 
Malý Rohozec ke knihovně čp. 20 domluveno otáčení na soukromém dvoře 

Mokřiny - čp. 5,7 omezení svozu celoročně 

TURNOV 
Přemyslova - čp. 362 domluveno otáčení na soukromém dvoře, v zimě 

přiblížení nádoby nahoru k hlavní komunikaci 

 

 
Diskuse: p. Báča, p. Svobodová, p. Kordová, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: je to nepřehledné, bylo by dobré vložit tabulku, aby to všichni  pochopili 
 

 

usnesení ZM č. 340/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informace o jednání s občany ohledně omezení svozu odpadů v obtížně přístupných lokalitách 

města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/8] 
  

usnesení ZM č. 341/2016 
 

ZM upravuje  

usnesení ZM č. 236/2016 s návrhem omezení svozu odpadů v uvedených 27 lokalitách dle 

předloženého návrhu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/8] 
  

9. Zřízení nové obchodní společnosti města - Technické služby Turnov s. r. o. - 

Koncepce technických služeb s ohledem na nový zákon o zadávání veřejných 

zakázek   
 

Rozprava:  
      Vzhledem k novému zákonu o veřejných zakázkách dotýkající se svozu odpadů navrhujeme stávající 

Technické služby Turnov, s.r.o. (TST) doplnit novou sesterskou společností Turnovské odpadové 

služby, s. r. o. Kladem této varianty je, že dojde k převodu veškerých práv a závazků souvisejících s 

oddělovanou částí na novou společnost a ve srovnání s ostatními možnostmi je spojena s nižší 

administrativní náročností a tím i náklady. Vyčlenění části činností stávajících TST do nové společnosti 

lze podle dosavadních výkladů považovat za reorganizaci činností ve smyslu § 13 nového zákona – plnění 

podmínky 80%ního podílu se sleduje za období 3 let předcházejících uzavření smlouvy, avšak v případě 

provedení reorganizace postačí, že dosažení podmínky je věrohodné, zejména na základě plánů činnosti. 

Navrhované řešení předpokládá vyčlenění následujících činností: plakátování, provoz kompostárny, 

provoz překladiště odpadů a sběrného dvora, svoz opadu velkoobjemovými kontejnery a svoz 

komunálního a separovaného odpadu 
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Jednatelem společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. bude pan Libor Preisler, zároveň také jednatel 

TST. Dozorčí rada nové společnosti je také ve stejném složení jako u TST: Bc. Báča, p. Černý, p. 

Červinková, p. Jiránek, Mgr. Špetlík 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke, p. Kordová, p. Soudský, p. Špetlík, p. Hudec, p. Maierová, p. Kříž, p. 

Preisler 

V diskusi zaznělo: z pohledu podnikatele je to obcházení zákona, Město by se mělo podřídit a ne zřizovat 

novou společnost, kvůli tomu, že nevychází počet zakázek; je to podle mne jednání, které se snaží 

vyhnout zákonu; vše jsme si důkladně prověřovali; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám napsal 

vyjádření, že zákon neporušujeme; je dobré se na věci podívat i z druhé strany; TST mají nejnižší ceny – 

máme v nich správní radu i dozorčí a může ovlivňovat a zasahovat; oproti tomu např. starosta Nového 

Boru nemohl udělat nic, když vysoutěžená firma zvedla rapidně ceny; pracovní skupina ½ roku vše 

projednávala a zjišťovala, hledala řešení a toto je výsledek, nemám důvod jí nevěřit 

 

usnesení ZM č. 342/2016 
 

ZM schvaluje  

založení nové obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí Města Turnova Turnovské 

odpadové služby, s. r. o. a zakladatelskou listinu této společnosti dle předloženého návrhu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/5] 
  

usnesení ZM č. 343/2016 
 

ZM schvaluje  

vklad do základního kapitálu nové společnosti Turnovské odpadové služby s. r. o. ve výši 150 tis. 

Kč a ukládá starostovi města zařadit tento vklad do příštího rozpočtového opatření č. 4 pro rok 

2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/5] 
  

10. Program regenerace městské památkové zóny - podíly na dotaci Ministerstva 

kultury   
 

Rozprava:  
      Vzhledem ke stavu objektu děkanství vyplynuly další vícepráce, neboť se ukázalo, že objekt je v 

horším stavu, než se očekávalo. Podíl města se tímto navýší o 4.776,- Kč. Součástí podkladů pro 

uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko Zastupitelstva města Turnov k rozdělení. Příspěvek lze 

poskytnout pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek ČR.  

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Kordová, p. Sekanina, p. Uchytil, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: pokud děkanství posíláme peníze a oni nejsou ochotni spolupracovat na tom, aby se 

otevřely kostely veřejnosti, tak jsem proti tomu, byl by to signál od nás, že s tím nesouhlasíme; v rámci 

rozeběhnutého projektu byl bych rád za podporu; peníze dáváme do památek našeho města, situace okolo 

pana vikáře se může změnit; metoda „když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém“ není zrovna 

vhodná; je to o člověku, např. pan kardinál Duka podporuje „církevní turistiku“ 
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usnesení ZM č. 344/2016 
 

ZM mění  

usnesení č. 131/2016 takto:  

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,- (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 275.081 

Kč. Bude prováděna obnova fasády a oken.  Jednotlivé podíly jsou tyto: 110.571 Kč z prostředků 

vlastníka, 137.000 Kč z Programu regenerace MPZ, 27.510 Kč z rozpočtu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/1/4] 
  

11. Mateřské školy Turnov - výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2016/2017   
 

Rozprava:  
      Bod stažen z programu jednání. 
 

 

12. Změna zřizovací listiny u Základní umělecké školy Turnov, příspěvková 

organizace   
 

Rozprava:  
      Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, v rámci rozšíření a zkvalitnění služeb pro 

veřejnost zavedla na své škole Akademii třetího věku – akademii umění a kultury pro seniory. Cílem 

Akademie je poskytnout lidem v postproduktivním věku (senioři, seniorky) odborné studium ve všech 

uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický). Zájemcům tato aktivita umožní 

smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat 

jejich potřeby, a to jak psychické (tvořivost, seberealizace, uplatnění), tak potřeby sociální (navázání 

nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů apod.). Tyto aktivity jsou finančně podporovány 

z dotačních zdrojů. Podmínkou pro čerpání dotací je nutné do zřizovací listiny – hlavní činnosti školy, 

zanést text:  „Poskytování lektorské činnosti v oblasti kultury a umění pro seniory.“ 

 

Diskuse: 0 
 
 

 

 

usnesení ZM č. 345/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní uměleckou školu Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 26. 9. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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13. Smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Jizera   
 

Rozprava:  
      Město Turnov prostřednictvím Mikroregionu Jizera požádalo o poskytnutí dotace z programu Obnovy 

venkova Libereckého kraje na výměnu lamp veřejného osvětlení na sídlišti Přepeřská Turnov. Žádost 

mikroregionu byla Libereckým krajem podpořena a výměna svítidel veřejného osvětlení proběhne v 

průběhu října letošního roku.  Přepokládaná hodnota prací je ve výši 110 tis Kč. Město Turnov se bude 

podílet na financování částkou ve výši max. 50% předpokládané hodnoty zakázky. Z důvodu zajištění 

financování projektu žádá Mikroregion Jizera město Turnov o poskytnutí dotace na finanční podíl města 

Turnova ve výši 55 000,-Kč. 

 

Diskuse: 0 
 

 

usnesení ZM č. 346/2016 
 

ZM rozhoduje  

o poskytnutí dotace ve výši 55000,- Kč pro Mikroregion Jizera na "Obnovu veřejného osvětlení 

MR JIZERA“ – výměna svítidel veřejného osvětlení Přepeřská Turnov   a  zároveň schvaluje 

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov pro "Mikroregion Jizera". a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 
  

14. Dotace na modernizaci základních škol   
 

Rozprava:  
      V současném dotačním období 2014-2020 je možné čerpat finanční prostředky z Evropské unie na 

modernizaci vybavení a infrastruktury v základních školách, zejména jsou podporovány technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, cizí jazyky a digitální technologie. Za účelem možnosti podání žádosti o 

dotaci bylo nutné zpracovat dokument zaměřený na potřeby a rozvoj vzdělávání v tomto směru pro 

správní území ORP  Turnov, vznikl tzv. Místní akční plán, zpracovávaný pod záštitou Místní akční 

skupiny Český ráj a Střední Pojizeří. Při zjišťování potřeb byly získány od turnovských základních škol 

(ZŠ Skálova, ZŠ 28.října a ZŠ Žižkova) požadavky na modernizaci učeben a datových sítí, které jsou 

v souladu s podmínkami výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Další 

z požadavků, které musí školy zohledňovat, je bezbariérovost školy. V současné době se dokončují 

projektové dokumentace na výtah do ZŠ 28. října a ZŠ Žižkova. ZŠ Skálova si zajistila bezbariérovost 

formou schodolezu s finanční pomocí z nadačního fondu ČEZ. Součástí musí být i zajištění 

bezbariérového WC v budově. V současné době prověřujeme možnost zahrnout náklady na bezbariérové 

WC v ZŠ Skálova, se kterými se v nejbližší době počítá. 

V případě ZŠ Mašov byla zjišťována možnost získání dotace na odbornou učebnu počítačů, která je 

umístěna v rámci kmenové třídy. Bohužel, tato forma rekonstrukce učebny není podporovaná. Proto do 

záměru modernizace škol do chystané výzvy tato škola není zahrnuta. Možnost dotace bude směřována 

případně do II. Výzvy v roce 2017 nebo prostřednictvím MAS Český ráj.  

 

Obsahem projektu bude: 

ZŠ Skálova - jazyková učebna – 2 mil Kč bez DPH, modernizace PC učeben a rozvoj vnitřní konektivity 

školy – cca 2 mil Kč, modernizace učebny chemie – 2,3 mil Kč bez DPH. Předpokládané celkové náklady 

cca 6,3 mil Kč bez DPH, 7,6 mil vč. DPH. Modernizaci učebny chemie chce rovněž ZŠ Skálova připravit 

do dotačního titulu IROP pod MAS Český ráj. 

 

ZŠ 28. října - rekonstrukce počítačové učebny – stavební úpravy, rozvody datových a silových sítí, 

pořízení 

vybavení učebny, nákup serveru a 14 počítačů – 900.000 Kč, zajištění vnitřní konektivity školy- rychlá 

konektivita s využitím moderních technologií, pokrytí prostor školy bezdrátovou sítí (Wi-Fi) s možností 

využití žákovských zařízení (tablety, netbooky, iPad), realizace bezpečnostních pravidel – 400.000 Kč, 
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zajištění bezbariérového přístupu do školy – výtah, parkování pro imobilní – cca 3 mil Kč. Předpokládané 

celkové náklady - 4,3 mil Kč bez DPH, 5,2 mil Kč vč. DPH 

 

ZŠ Žižkova - učebna přírodních věd – pro 30 žáků – náklady cca 2,3 mil. Kč bez DPH, učebna cizích 

jazyků – pro 24 žáků – náklady cca 2 mil. Kč bez DPH, školní síť s připojením k internetu – náklady cca 

1,5 mil. Kč bez DPH, výtah – náklady cca 3 mil. Kč bez DPH., odhad celkových nákladů - cca 8,8 mil. Kč 

bez DPH, 10,6 mil vč. DPH 

 

Další převážně uznatelné náklady: 

Projektové dokumentace na 2 výtahy - 118 tis Kč vč. DPH u ZŠ Žižkova a 158 tis vč. DPH u ZŠ 28. října 

= 276 tis Kč vč. DPH (dle smluv), projektové dokumentace na 4 učebny 48 tis Kč vč. DPH a datové sítě a 

konektivita pro 3 školy cca 105tis vč. DPH = 153 tis. Kč vč. DPH (dle cenových nabídek), venkovní 

úpravy prostranství u ZŠ 28. října – 204 tis. Kč vč. DPH (dle hotového rozpočtu), studie proveditelnosti a 

zpracování žádosti externí firmou – 45 tis Kč (dle objednávky) 

 

Odhad všech nákladů – cca 24 mil vč. DPH, z toho Město Turnov 2,4mil.Kč, IROP a stát 21,6mil.Kč 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 347/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr na modernizaci základních škol v Turnově – ZŠ Skálova, ZŠ 28. října a ZŠ Žižkova a 

podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt 

„Modernizace základních škol v Turnově“. 

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

usnesení ZM č. 348/2016 
 

ZM schvaluje  

v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 10% z 

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Modernizace základních škol v Turnově“. 

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

15. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
       

Nebyl přihlášen žádný občan do diskuse. 
 

16. Přestávka   
 

17. Individuální dotace na činnost organizací FOKUS Turnov,z.s. a Hospic 

sv.Zdislavy,o.p.s.   
 

Rozprava:  
      Dovolujeme si Vám předložit ke schválení návrh na přidělení finančních prostředků - žádosti o 

individuální dotace dvou organizací, a to FOKUS Turnov, z.s. a Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Správní rada 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov projednala tyto žádosti dne 15.09.2016 a doporučuje 

Zastupitelstvu města Turnov vyhovět oběma žadatelům a přidělit jim finanční prostředky v této 

navrhované výši: 

 

Diskuse: p. Sekanina 

 



11  Zápis Zastupitelstva Města Turnova 26. 9. 2016  

V diskusi zaznělo: pro Fokus to jsou již přidělené peníze, které se převádějí jen na jinou oblast, než byly 

schváleny 
 

 

usnesení ZM č. 349/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS Turnov, z.s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, Smlouvu o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 

Turnov na sociální službu Centrum denním služeb ve výši 137 000 Kč. 

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

usnesení ZM č. 350/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS Turnov, z.s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, dotaci na projekt 

Podpora sociální služby Centrum denních služeb ve výši 137 000,- Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních prostředků na 

podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova na r. 2016. 

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

usnesení ZM č. 351/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Horská 1219, 460 14 Liberec 14 , dotaci na 

projekt Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy ve 72 000,- Kč. Její poskytování se řídí Dotačním 

statutem města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 352/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Horská 1219, 460 14 Liberec 14, Smlouvu o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 72 000,- Kč na realizaci projektu Podpora 

činnosti hospice sv. Zdislavy. 

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

18. Udělení ceny obce a čestného občanství pro rok 2016   
 

Rozprava:  
      Na základě jednání komise pro udělení čestného občanství, jsou navrhována následující ocenění a 

usnesení.  

 

Diskuse: p. Sekanina 
 

 

usnesení ZM č. 353/2016 
 

ZM schvaluje  

udělení čestného občanství panu xxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 354/2016 
 

ZM schvaluje  

udělení Ceny obce pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň ZM schvaluje finanční dar 

pro ve výši 50 000 Kč. 

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

usnesení ZM č. 355/2016 
 

ZM schvaluje  

udělení Ceny obce pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxa zároveň ZM schvaluje finanční dar pro ve výši 

50 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 356/2016 
 

ZM souhlasí  

s vyškrtnutím následujících osob ze seznamu čestných občanů Města Turnova, a to pana 

Klementa Gottwalda, který byl přímo zodpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců i 

nevinných lidí v padesátých letech 20. století a pana Alexandra Lukiče Cjury, který se podílel na 

okupaci Turnova sovětskou posádkou. 

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

19. Nová obecně závazná vyhláška města o nočním klidu   
 

Rozprava:  
      Bod stažen z programu jednání. 

 

20. Dotace na podporu sportu ze sportovního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu sportu ze sportovního fondu částka 

100.000,- Kč.  Doposud bylo rozděleno žadatelům o dotaci v první výzvě celkem 80.000,- Kč. Pro druhou 

výzvu bylo předběžně alokováno 20.000,- Kč. Správní rada na svém jednání dne 5.9.2016 odsouhlasila 

navýšení této alokované částky pro druhou výzvu z původních předpokládaných 20.000,- Kč na 28.500,- 

Kč, neboť částka 8.500,- Kč byla převedena do sportovního fondu jako zůstatek z roku 2015 a je tudíž 

k dispozici i v roce 2016. Navýšení bylo odsouhlaseno vzhledem k velkému počtu žádostí o dotaci, které 

splňovaly pravidla pro přidělení dotace. Celkem je tedy k rozdělení mezi žadatele o dotaci v rámci druhé 

výzvy 28.500,- Kč.  

 

  

 

žadatel 

 

 

projekt 

 

 

předpokládané 
příjmy bez dotace 

 

 

předpokládané výdaje 

 

 

poznámky 

 

 

výše požadované 
dotace 

 

návrh 
dotace 
SRSF 

 

1. AC Turnov, z.s. 
IČ 527271 

Hruštice 2016 - 
běžecký závod 
turnovských 
atletů 15 km  
(43. ročník) 
 

min. 22 000  
 
(12tis. startovné, 
10tis. dotace klubu,  

+ příjmy z reklam v 

jednání se sponzory) 

42 000  
 
(20 tis. finanční odměny 
závodníků,  

10 tis. věcné ceny,  

5 tis. občerstvení,  
4 tis. propagace,  

3 tis. pronájem a techn. 

zajištění akce) 

zázemí závodu - 
Městský stadion 
Ludvíka Daňka 
(start Hruštice-
Rakousy-Malá 
Skala a zpět). 
Součást "Poháru 
běžce Českého 
ráje" a "Velké ceny 
Východočeské 
oblasti v běžcích". 
6.11.2016 
 

5 000 
 

v roce 2015:  
dotace 5 tis. 
 
vyúčtování 2015:  
náklady 28.700, 
příjmy včetně 
dotace 28.700 
 

2 500 

2. ABT Česana Rohozecký 5 000  13 000  místo konání 2016: 3 000 1 500 
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Rohozec o.s. 
IČ 22751173 

pohár 2016  
(6. ročník) 
 

 
(startovné) 

                             
(5 tis. ceny,  

2 tis. mapy,  
2 tis. občerstvení,  

2 tis. pronájem,  

2tis. techn. zabezpečení 
a materiál) 

fotbalové hřiště u 
restaurace Pod 
hrady, Olšina   
15.10.2016                                            
 
počet závodníku v 
roce 2015: 31     

 
v roce 2015: 
dotace 2 tis. 
 

vyúčtování 2015:  

náklady 8 874,-Kč,  
příjmy včetně 

dotace 4 300,-  Kč 

3. ABT Česana 
Rohozec o.s. 
IČ 22751173 
 

Rohozecký 
triatlon 2016  
(5. ročník) 
 

9 000  
 
(startovné) 

17 000     
 
(7 tis. ceny,  

1 tis. propagace,  
4 tis. občerstvení, 

5tis.techn.zajištění akce 

a materiál) 

místo konání 2016: 
amfiteátr pod 
hradem Valečov, 
Boseň,  
10.9.2016          
 
 
účast v roce 2015: 

121 závodníků                                               

5 000 
 

v roce 2015:  
dotace 3 tis. 
 
vyúčtování 2015:  
náklady 19 131,-
Kč, příjmy včetně 
dotace 19 050,-  
Kč, doplňkový 
kulturní program 
 

2 500 

4. Okresní rada 
Asociace 
školních 
sportovních 
klubů České 
republiky Semily 
IČ 01452061 
 

43. ročník 
Silvestrovského 
běhu v Turnově 
2016 
 

500  
 
(startovné) 

5 500 
 
(2 tis. propagace,  
1 tis. ceny, diplomy,   
2 tis. rozhodčí,  
500 materiál) 

termín běhu 
31.12.2016, cca 
120 účastníků, 
ročník 2016 v 
areálu Maškova 
zahrada,  
 
účast v roce 2015:  

110 závodníků 

3 000 
 

v roce 2015:  
dotace 2 tis. 
 
vyúčtování 2015:  
náklady 3.762 Kč 
 

2 000 

5.  ŠK ZIKUDA 
Turnov, z.s. 
IČ 49295071 
 

Turnovský 
granát 2016 
 

42 000 
 
(10tis. dotace ŠSČR, 

32tis. dotace ŠK 

Zikuda) 

52 000 
 
(15 tis. pronájem, 
7 tis. rozhodčí,  

3 tis. mzdy,  
3 tis. materiál,  

24 tis. propagace, ceny) 

šachový turnaj ze 

seriálu turnajů 
GRAND PRIX 

2016/2017, sál KCT 

10.9.2016 

10 000 
 

3 000 

6. ŠK ZIKUDA 
Turnov,  z.s. 
IČ 49295071 
 

Finále extraligy 
šachových 
družstev 
2015/2016 
 

90 000  
 
(30 tis. dotace 
ŠSČR, 50 tis. 
dotace spolku, 10 
tis. dotace LK) 

110 000 
 
(48 tis. pronájem,  
35 tis. rozhodčí, 
18 tis. poháry, 
propagace,  
6 tis. mzdy,  
3 tis. materiál) 

finále extraligy se 
uskutečnilo ve dnech 

15.4.-17.4.2016, 

zúčastnilo se přes sto 
nejlepších 

extraligových 

šachistů 

20 000 
 

8 000 

7. Tělovýchovná 
jednota Turnov, 
z.s.  
(oddíl aerobiku) 
IČ 15045528 
 
 
 
 

Víkendové 
fitness 
odpoledne pro 
děti 
 
 
 
 
 

3 300  
 
(účastnické 
poplatky) 

10 800  
 
(5 500 instruktoři a 
přednášející,  
3 500 nájemné a 
vstupy, 800 
propagace,  
500 pitný režim,  
500 materiál) 

5 sobotních setkání 

otevřená i pro 

dětskou veřejnost, 
náplň:  fitness 

cvičení, hry, ukázky 

outdoorové fitness 
aktivity, regenerace - 

bazén, sauna, vířivka, 
přednášky 

1.10.-31.12.2016 

7 500 
 

3 500 

8.  Tělovýchovná 
jednota Turnov, 
z.s. 
(oddíl SOK) 
IČ 15045528 
 
 
 
 

Fotoorientační 
hra pro širokou 
veřejnost  
(2.ročník) 
 
 
 
 
 

0 6 800 
 
(5800 tvorba a tisk 
map, 1tis. fotografické 
podklady) 

akce určena pro žáky 

škol a širokou 
veřejnost, mapa 

města Turnov a 20 

fotografií vchodů 
(portálů), úkolem je 

přiřadit správně 

písmena fotek k 
číslům kontrol na 

mapě 

1.5.-31.12.2016 

5 000 
 

v roce 2015:  
dotace 4 tis. 
 
vyúčtování 2015:  
náklady 5.000 Kč 

 

3 500 

9. Tělovýchovná 
jednota Turnov, 
z.s. 
(oddíl kanoistiky) 
IČ 15045528 

Závody pramic a 
paddelboardů 
pro veřejnost 
 
 

3 000  
 
(startovné) 

9 000  
 
(5 tis. půjčovné 
plavidel, 1 tis. úprava 
závodiště, 3tis. ceny) 

sportovní akce pro 

širokou veřejnost 

doplněná o kulturní 
program (hudební 

vystoupení) 

21.5.2016 

6 000 
 

2 000 

10. ILMA z.s. 
IČ 22887806 
 
 

Sportovní 
volnočasová 
aktivita ve 
spolku ILMA z.s. 

573 000  
 
(200tis členské 
příspěvky,  

588 000 
 
(60 tis drobný 
nehmotný a hmotný 

z dotace by byly 
hrazeny kostýmy pro 

tanečníky, pronájem 

zrcadlového sálu 

15 000 
 

0 
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45tis sponzoři, 
130tis. dotace LK a 
EU,  
120tis.vstupné,  
78tis. ostatní 
příjmy) 

majetek, 
75tis.materiál,  
283tis. služby, 
90tis.osobní náklady, 
80tis. ostatní náklady) 

TSC a nákup 

mezinárodních 

licencí 
1.1.-31.12.2016 

 

celkem 

 
79 500 

 

28 500 

 

 
Nahlášen střet zájmu – p. Svobodová, p. Zikuda 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: pro příště by bylo lepší rozdělovat peníze v jednom kole; máme zpětnou vazbu, že 

spolky pro druhé kolo rozdělování jsou nakloněni 

 

 

usnesení ZM č. 357/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 527271 na projekt Hruštice 2016 - běžecký 

závod turnovských atletů ve výši 2 500 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) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 358/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ABT Česana Rohozec o. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 

pohár 2016 ve výši 1 500 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) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 359/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ABT Česana Rohozec o. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 

triatlon 2016 ve výši 2 500 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) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 360/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Okresní rada Asociace školních klubů České republiky Semily, IČ 

01452061 na projekt 43. Ročník Silvestrovského běhu v Turnově 2016 ve výši  2 000 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) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 361/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071 na projekt Turnovský 

granát 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) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 362/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071 na projekt Finále extraligy 

šachových družstev 2015/2016 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) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 363/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl aerobiku), IČ 15045528 

na projekt Víkendové fitness odpoledne pro děti ve výši 3 500 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) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 364/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (Samostatný orientační klub), 

IČ 15045528 na projekt Fotoorientační hra pro širokou veřejnost ve výši 3 500 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) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 365/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl kanoistiky), IČ 

15045528 na projekt Závod pramic a paddelboardů pro veřejnost ve výši 2 000 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) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 366/2016 
 

ZM neschvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ILMA z. s., IČ 22887806 na projekt Sportovní volnočasová aktivita 

ve spolku ILMA z. s., neboť nebyla splněna prvotní podmínka dle Statutu sportovního fondu 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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21. Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016 - 2020   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k odsouhlasení strategický dokument - Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova na 

období 2016 – 2020+. Přiložený plán zpravovala Ing. Pavla Bičíková, ve spolupráci s pracovní skupinou a 

komisí pro zahraniční vztahy a cestovní ruch rady města. V plánu rozvoje jsou rozpracovaná jednotlivá 

témata, je ovšem velmi rozsáhlý a vše se nedá zrealizovat během krátké doby. Hlavním garantem jsou 

Turnovské památky a cestovní ruch. Komise pro zahraniční vztahy a cestovní ruch by měla vždy 

projednávat klíčová témata, která by se měla řešit v daném období a následně budou jednotlivé body 

předkládány radě města k odsouhlasení. Pokud se bude jednat o realizace větších investic pak 

zastupitelstvu města v návaznosti na zatížení rozpočtu města. Prvním z nich je realizace modernizace 

informačního střediska a jeho rozšíření v návštěvnické centrum. V daných prostorách bychom rádi 

vytvořili moderní komfortní návštěvnické centrum 21. století. S prezentací nejen města Turnova 

samotného, ale i Českého ráje, geoparku UNESCO, prostor by bylo také vhodné využít pro prezentaci 

tématu kamene a šperku jako tradičního řemesla ve městě. Rada města schválila zadání studie 

návštěvnického centra s možností využití i nájemným prostor v objektu, kde sídlí informační centrum. K 

přestavbám starších informačních center přistupují i v okolních městech – aktuálně v Lomnici nad 

Popelkou a Jičíně. Plán rozvoje cestovního ruchu zahrnuje více jak 100 dílčích úkolů nebo akcí, které je 

třeba monitorovat.  

 

Diskuse: p. Maierová, p. Soudský, p. Kříž 

 

V diskusi zaznělo: Libereckému kraji byla přiznána dotace na vybudování horolezecké expozice 

v Turnovském Muzeu; propagace Českého ráje v zahraniční je třeba posílit; v rámci České republiky se o 

regionu Český ráj ví; Liberecký kraj přispívá a pomáhá na zahraničních veletrzích s propagací – zajistí 

plochu – je třeba zajistit člověka, který na tom stánku Český ráj bude propagovat; od toho tu máme 

Sdružení Český ráj, je to takový management pro region Český ráj 

 

usnesení ZM č. 367/2016 
 

ZM schvaluje  

Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016 – 2020 +. 

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

 

V Turnově dne 3. října 2016 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

 


