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Zápis 

5. Zastupitelstva města Turnova 

ze zasedání dne 25. 05. 2017  
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. Petr Soudský, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří 
Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 
Omluveni: 
Ověřovatelé: 
Zapisovatelka: 
Tajemník úřadu: 

Ing. Vítězslav Sekanina       
Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Michal Loukota  
Renata Jáglová Dis.  
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Přítomno 5 občanů  

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke 

konkrétním diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je 

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je 

uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-

zm.htm. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 
 
 

 
POZVÁNKA  a  PROGRAM 

NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 
které se uskuteční 25.05.2017 v 17:00 hodin 

v sále KC Střelnice 
           (5. schůze v roce) 

 
 
 

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

2 Modernizace informačního centra v Turnově a jeho 

rozšíření, vytvoření návštěvnického centra 

Mgr. Jana Svobodová                                                                        17:05 – 17:50  

Záležitosti odboru správy majetku 

3 Prodej bývalého kina Bio ráj čp. 2136 vč. okolních Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:50 – 18:35      
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pozemků, ul. Žižkova, Turnov 

4 Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

(IROP) 

Mgr. Petra Houšková                                                                            

5 Přemístění plechových garáží sídliště Přepeřská a prodej 

pozemků pod nimi 

Ing. Tomáš Hocke                                                                            

6 Příspěvky občanů                                                                                 18:35 – 18:45      

7 Přestávka                                                                                 18:45 – 19:00      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

8 Rozdělení dotací ze sportovního fondu Mgr. Jana Svobodová                                                                           19:00 -  19:35 

    

9 Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost Mgr. Petra Houšková                                                                                 

10 Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež 

a mimoškolní aktivity 

       

11 Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.        

Ostatní 

12 Zadání analýzy provozování vodohospodářského majetku 

na území města 

Ing. Tomáš Hocke                                                                            19:35 –  20:30   

13 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 

organizace - táborová základna Krčkovice – aktuální 

informace 

Mgr. Petra Houšková                                                                                 

 

 
 
 

         Ing. Tomáš Hocke 
                     starosta 

 
 
 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
      Zařadit mimořádný bod č. 14 mezi body 5 a 6.  
 

usnesení ZM č. 172/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání s navrženým doplněním. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
2. Modernizace informačního centra v Turnově a jeho rozšíření, vytvoření návštěvnického centra   
 

Rozprava:  
      Prostory současného Regionálního turistického informačního centra jsou z roku 2001-2002, kdy byla 

realizována přestavba a informační centrum bylo navrženo na potřeby té doby. Od této doby došlo 

k nárůstu počtu návštěvníků informačního centra, ale i rozšíření poskytovaných služeb.  Některé prvky 

interiéru neodpovídají ani současným požadavkům hygieny. 

V současné době je na RTIC realizován předprodej vstupenek v rámci portálů TICKETPRO, 

TICKETSTREAM, TICKETPORTAL a E-vstupenka. Využívám je i přístup veřejnosti na internet. Chybí 

zde možnost připojení na internet. RTIC zároveň provozuje galerii U zlatého beránka. Zde spolupracuje 

se SUPŠ a dalšími subjekty a probíhají zde výstavy místních umělců včetně vernisáží. Spolupráce v rámci 

výstav je ze strany vystavovatelů chválena a výstavy v těchto prostorách jsou domluveny na rok dopředu. 

Byla vypracována architektonická studie, která řeší stávající interiér informačního centra, jeho rozšíření a 

částečnou úpravu exteriéru objektu. Případná realizace je hrubě vyčíslena na cca 5,5 mil. Kč.  

 

Možnosti dotace, získání finančních prostředků mimo rozpočet Města: 

Grantový program Ministerstva pro místní rozvoj na období 2016-2020 – podpora cestovního ruchu 
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Název programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

Název podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu 

Dotační titul č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 

Maximální náklady na projekt 5 mil Kč  

Výše dotace 50% z celkových uznatelných nákladů 

Termín podání žádosti cca do poloviny ledna  

Předpokládaný termín výsledku žádosti konec května, rozhodnutí pak za 1-2 měsíce. 

Termín vyfakturování dotace Do 30.11. daného roku 

Délka realizace  do 2 roky  

Náklady na marketing (povinné) 3-8% z celkových uznatelných nákladů 

 

Prověřovali jsme také možnosti čerpání dotace z Interreg V. – česko-polská spolupráce. Polský partner 

(město Jawor) se k zamýšlenému projektu informačního centra staví  negativně, na svém území nezamýšlí 

budování návštěvnického centra, ale potřebuje ubytování a bude řešit svůj projekt jinak. 

 

Diskuze: p. Hocke, p. Maierová, p. Kunetka, p. Kříž, p. Červinková p. Soudský, p. Kordová, p. Hudec, p. 

Báča, p. Špetlík, p. Gruberová  

 

V diskuzi zaznělo: záměr o rozšíření informačního centra je vítán, je zde několik otázek ohledně ceny a 

možnosti dotací, je zde i možnost zrekonstruovat 1. část a zbytek pronajmout; přípravné práce trvají 

zhruba rok a roku 2019 bychom mohli přejít k samotné rekonstrukci; důležitá je bezbariérovost a nižší 

provedení pultů, aby bylo vidět pracovnice sedící za nimi; prosba o změnu slova z kamenictví na 

kamenářství; přicházíme zde o dobře platícího nájemce a postupně přicházíme o hospody sídlící na 

náměstí, komise pro cestovní ruch tuto investici podporuje;  co se stane, když nebude možnost využít 

dotační programy, pak bude studie uložena nebo město zaplatí celou částku a druhá otázka: co 

financování v budoucnu? rozšíření je spojeno se stávajícím informačním centrem a  tudíž nevzniknou 

personální náklady, náklady vzniknou pouze na topení a světlo, což je desítky tisíc ročně; bylo by dobré 

udělat druhou část na nádraží, je zde velký počet obyvatel a to i starších, kteří by to uvítali, je zde problém 

v tom, že by zde vycházeli velké náklady na personální i provozní činnost; úvaha pobočky knihovny 

v nádražní budově, která by poskytovala služby obdobně jako informační centrum 
 

usnesení ZM č. 173/2017 
 

ZM projednalo  

předloženou studii vybudování návštěvnického centra města Turnova v budově čp. 26 na náměstí 

Českého ráje a zároveň schvaluje vypracování dalších projektových stupňů. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/1/4] 
  

usnesení ZM č. 174/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Národního programu podpory cestovního ruchu v 

regionech, do dotačního titulu č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/1/4] 
 
  
3. Prodej bývalého kina Bio ráj čp. 2136 vč. okolních pozemků, ul. Žižkova, Turnov   
 

Rozprava:  
      Poslední z variant projektů byl "Dům Turnov", který měla zájem realizovat společnost FOBOS s.r.o., 

která avizovala, že bytový dům bude stavět a spravovat nově založená společnost "Dům Turnov, s.r.o.".  

Usnesením č. 396/2016 ze dne 24. 11. 2016 byla spol. „Dům Turnov s.r.o.“ schválena jako kupující, dle 

podmínek vyhlášeného záměru, s tím, že ZM ukládá OSM zajistit zpracování kupní smlouvy. Nakonec 

ani zde k uzavření kupní smlouvy nedošlo a to pro nedodržení vyhlášených podmínek záměru prodeje, 

především v části stanovených termínů k uzavření kupní smlouvy a úhrad zálohy a doplatku kupní ceny. 
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Z výše uvedeného důvodu bylo na zasedání zastupitelstva Města Turnov dne 27. 4. 2017 usnesením č. 

134/2017 od uzavření kupní smlouvy ustoupeno a původního záměr prodeje zrušen a zároveň schváleno 

nové znění záměru prodeje i s novými podmínkami. Nový záměr prodej kina v Žižkově ulici byl vyhlášen 

za nových podmínek a zveřejněn na úřední desce od 28. 4. 2017 s termínem podání nabídek do 19. 5. 

2017.  

K termínu 19. 5. 2017 do 12 hodin nebyla podána žádná nabídka. 

 

Diskuse: p. Soudský, p. Hocke  

 

V diskuzi zaznělo: do 6 let musí dojít k vydání kolaudačního souhlasu, pakliže se do podzimu nepodaří 

prodat, bude nutné provést opravu střechy. 
 

usnesení ZM č. 175/2017 
 

ZM schvaluje  

Opětovné vyhlášení záměru prodeje objektu bývalého kina čp. 2136 v ul. Žižkova, Turnov, včetně 

pozemků přiléhajících k tomuto objektu, za stejných podmínek vyhlášení dle usnesení č. 134/2017 ze dne 

27. 4. 2017, termín pro podání nabídek do 8. 9. 2017 do 12 hodin. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  
4. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří (IROP)   
 

Rozprava:  
      Město Turnov má připravené dva projekty, které by splňovaly podmínky výzev: 

1. Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa – náklady 4,668mil.Kč 

2. Mineralogická učebna ve Středisku volného času Žlutá ponorka – náklady 2 mil. Kč 

 

Chodník Sobotecká ul. 

Do výzvy z hlediska přijatelnosti a pro Turnov z hlediska potřebnosti je navržen chodník v Sobotecké ul. 

Podél silnice je hustá doprava a pro chodce se jedná o nebezpečný úsek. Chodník je navržen podél silnice 

III/27926 a to od komunikace na p. č. p.č.296/1, resp. za autobusovou zastávkou Turnov-Mašov až ke 

křižovatce Pelešany - Kadeřavec. Chodník je navržen v celkové délce 510,36m. Náklady zahrnují chodník 

za 4.243.000 Kč + úprava v přístupu k zastávce za 425.000 Kč, tj. celkem 4.668.000 Kč.  

 

Odhad financování projektu: 

Evropská unie + Státní rozpočet 95%   4.434.600 Kč 

Vlastní zdroje 5%      233.400 Kč 

Celkem 100%   4.668.000 Kč 

 

Na zpracování studie proveditelnosti bude nutné vynaložit cca 60 tis Kč. 

 

Mineralogická učebna 

Protože byl opět velký převis žádostí v IROP v této výzvě (dvojnásobný), rádi bychom pojistili získání 

dotace a podali žádost do MAS. Pro získání více bodů pro hodnocení bude záměr mírně upraven tak, aby 

náklady činily maximálně 2 mil Kč. Jednalo by se o vyloučení z rozpočtu některých přístřešků, např. na 

odpady, zahradní regál a sklad. Studie proveditelnosti byla již zpracovaná v rámci žádosti do IROP, proto 

postačí úpravy termínů a případně stavebních prací. 

 

Odhad financování projektu: 

Evropská unie + Státní rozpočet 95%   1.900.000 Kč 

Vlastní zdroje 5%      100.000 Kč 

Celkem 100%   2.000.000 Kč 

 

Diskuze: p. Hocke 

V diskuzi zaznělo: v listopadu bychom mohli vědět, zda něco z dotačního programu dostaneme a v roce 

2018 klidně stavět, jsou to věci, které by se nám v Turnově hodily. 
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usnesení ZM č. 176/2017 

 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ do IROP - integrované 

projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění 

finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 5% z celkových nákladů akce potřebné k realizaci 

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

 

usnesení ZM č. 177/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku“ do IROP - 

integrované projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení 

dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 5% z celkových nákladů akce potřebné k 

realizaci projektu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
5. Přemístění plechových garáží sídliště Přepeřská a prodej pozemků pod nimi   
 

Rozprava:  
      Město Turnov již několik let řeší vymístění plechových garáží z centra sídliště Přepeřská. Na pozemku 

parc.č. 2002/4, kde je v plánu obnova zeleně, veřejný prostor, příp. vybudování dalších parkovacích míst 

stojí osm plechových garáží. Do dnešního dne byly vykoupeny tři garáže a u ostatních pěti plechových 

garáží řešíme jejich přemístění. 

Dne 24.10.2016 se konala schůzka pana starosty se zbývajícími vlastníky garáží, s tím, že je schválený 

přesun a umístění garáží za stávající řadu patrových garáží směrem k Odolenovickému potoku na 

pozemku ppč. 1986/1 k.ú. Turnov, za dodržení podmínek umístění min. 4m od břehové linie v neužším 

místě (podmínka Lesů CR, s.p.).  

Dne 31.10.2016 jsme získali souhlas i posledního z vlastníků, s tím, že počítá i s odkoupením pozemku 

pod garáží. Ze strany města jim bylo nabídnuty nové plechové garáže. 

Hodnota pěti nových garáží, včetně barevného nátěru barvou, je cca 82.500,- Kč bez DPH (tj. cca jedna 

garáž 19.965,- Kč vč. DPH) a náklady na vybudování zpevněné plochy cca 200.000,- Kč o velikosti 

110m2 pod všemi garážemi. Další náklady ponese likvidace garáží stávajících, celkem tedy 

předpokládané náklady cca 300.000,- Kč. 

Vlastníkům garáží byla nabídnuta možnost odkoupení odměřené části pozemku ppč. 1986/1 pod 

přestěhovanými garážemi, (plocha 4x5,5, tj. 22m2 pro jednu garáž). Vzhledem k tomu, že přemístění 

garáží je v zájmu města a pozemky se nachází v okrajové části sídliště, byla vlastníkům nabídnuta kupní 

cenou 1000,- Kč/m2, se kterou všichni souhlasí. 
usnesení ZM č. 178/2017 

 

ZM schvaluje  

záměr zbudování zpevněné plochy, přemístění pěti plechových garáží nyní stojících na pozemku parc.č. 

2002/4 k.ú. Turnov, sídliště Přepeřská, na nově odměřené pozemky parc.č. 1986/247, 1986/248, 

1986/249, 1986/250 a 1986/251 (z původních parc.č. 1986/1 a 1987/3) vše v k.ú. Turnov a následný 

prodej těchto pozemků do vlastnictví majitelů plechových garáží za kupní cenu 1000,- Kč /m2, která je 

cenou v daném místě a čase obvyklou do vlastnictví majitelů plechových garáží, které na tyto pozemky 

budou přemístěny. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  
 
6. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
            

7. Přestávka   
 

Rozprava:  
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8. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2017 byla vyčleněna z rozpočtu města do sportovního fondu částka 150.000 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze sportovního fondu bylo doručeno celkem 16 

žádostí, které svým účelem spadají do této dotační oblasti. Správní rada sportovního fondu na svém 

jednání dne 10. 4. 2017 posoudila došlé žádosti a navrhla vyhovět všem žadatelům dle předloženého 

přehledu došlých žádostí. 

 

Diskuze: p. Mikula, p. Svobodová, p. Uchytil, p. Marková, p. Hudec, p. Hocke, p. Frič, p. Báča, p. 

Soudský 

 

V diskuzi zaznělo: dotace jsou určeny na sportovní akce konané na území města Turnova, ale bod č. 4 a 6 

nespadají pod Turnov, z jakého titulu tyto akce podporujeme? Tyto spolky působí dlouhodobě v Turnově, 

jen zde k tomu nemají prostory, už v loňském roce se udělovala výjimka; Proč se ve 12. bodě ve výdajové 

stránce objevují částky na trenéra a na obědy, to nemají jinak trenéra? V případě, že je trenér hrazen 

fakturou, čili je externě přijat, nejedná se o mzdu zaměstnance a v případě pohoštění se jedná o  

rauty s akcemi spojené; jaké náklady jsou uznatelné a jedná se o soustředění pro členy klubu nebo pro 

veřejnost?  Jedná se o soustředění pro členy klubu, když by to bylo pro veřejnost, jedná se o příměstský 

tábor, pravidla určují, co se uzná za náklady a co ne;  do budoucna aby tam bylo dopsáno v materiálu, že 

se jedná o výjimku 

p. Báča nahlášen střet zájmu  
 

usnesení ZM č. 179/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Semily, 

pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 3boj všestrannosti s Adamem 2017 ve výši 10.000 Kč. Použití 

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

sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 180/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku HC Turnov 1931, z.s., IČ 27003345 na projekt Memoriál Ludvíka Koška 2017 

ve výši 10.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 181/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku HC Turnov 1931, z.s., IČ 27003345 na projekt Dětský turnaj v ledním hokeji 

ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 182/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku ABT Česana Rohozec o.s., IČ 22751173 na projekt Rohozec 24 Těžká pohoda 

2017 ve výši 15.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 

usnesení ZM č. 183/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku ABT Česana Rohozec o.s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký triatlon 2017 

ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
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usnesení ZM č. 184/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku ABT Česana Rohozec o.s., IČ 22751173 na projekt Dětský pohár Rohozec 

2017 ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 185/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace Pavlu Hlubučkovi, IČ 03356515 na projekt Dětský přebor – odpoledne s bruslemi „O 

pohár starosty“ ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 186/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxx na projekt Turnov Streetball Challenge ve výši 10.000 Kč. Použití dotace 

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

fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 187/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku POVYK, z.s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup ve výši 6.600 Kč. 

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

ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 188/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 na projekt Závody pramic a 

paddelboardů pro veřejnost ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 189/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov - oddíl stolního tenisu, IČ 13582518 na 

projekt Turnaje mládeže v rámci kraje a okresu ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 190/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov - oddíl stolního tenisu, IČ 13582518 na 

projekt Soustředění mládeže do 15 let ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

 
usnesení ZM č. 191/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 01420429 na projekt Střelecká 

soutěž jednotlivců „O pohár místostarostky města Turnova“ ve výši 3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
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usnesení ZM č. 192/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 01420429 na projekt Brokový 

trojboj jednotlivců na 60 terčů ve výši 2.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 193/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku ILMA z.s., IČ 22887806 na projekt FITNESS DANCE oblastní přebor 

základních škol ve výši 1.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 194/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 na projekt Den otevřených 

dveří a nábor do oddílů TJ Turnov ve výši 3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 195/2017 
 

ZM schvaluje  

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

kterým bude dotace poskytnuta. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  
9. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2017 byla vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život 

obyvatel města Turnov v rozpočtu částka 150.000 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo doručeno celkem 15 žádostí. Komise, určená 

Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost, na svém jednání posoudila došlé žádosti a 

navrhla vyhovět třinácti žádostem. Žadateli o dotaci uvedeném v přehledu pod pořadovým č. 14 navrhla 

komise nevyhovět, neboť spolek má stále velmi malý počet členů oproti jiným spolkům a v rámci pravidel 

je dána v kritériích mj. podpora spolkové činnosti a aktivní členská základna. Žádost o dotaci spolku pod 

pořadovým č. 15 navrhla komise zamítnout, a to z důvodu jejího pozdního doručení - po uplynutí lhůty 

určené pro podávání žádostí.  

 

Diskuze: p. Báča, p. Houšková, p. Hocke 

V diskuzi zaznělo:  bod 9. spolek vyvíjí činnost na území města? ano vyvíjí činnost v k.ú. Turnov bude to 

směr Károvsko a Záholice, pachové ohradníky se umísťují blízko silnic. 
 

usnesení ZM č. 196/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Místní skupina Český červený kříž Turnov (Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Semily, IČ 70962031) na činnost spolku ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

 
usnesení ZM č. 197/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s., základní organizace 

Turnov, IČ 72744383 na činnost spolku ve výši 20.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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usnesení ZM č. 198/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., IČ 49294211 na činnost spolku ve výši 

25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 199/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Turnov 1, IČ 62014838 na 

činnost spolku ve výši 20.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 

 

usnesení ZM č. 200/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Spolek rodáků a přátel Turnova o. s., 

IČ 15045927 na činnost spolku ve výši 10.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 201/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Kolej-klub, z.s., IČ 01527886 na činnost spolku ve výši 7.000 Kč. Použití 

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

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

usnesení ZM č. 202/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 na činnost spolku ve 

výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 203/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Český kynologický svaz ZKO Ždárek – 1017, IČ 04064810 na činnost spolku 

ve výši 10.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 204/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Myslivecký spolek Klokočské skály, IČ 65197712 na činnost spolku ve výši 

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

na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

 
usnesení ZM č. 205/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Český kynologický svaz ZKO Turnov -  374, IČ 62014293 na činnost spolku 

ve výši 8.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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usnesení ZM č. 206/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 na činnost spolku ve 

výši 20.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 207/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861 na činnost spolku ve výši 5.000 Kč. 

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

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

usnesení ZM č. 208/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Myslivecká společnost VESECKO, z.s. IČ 01420429 na činnost spolku ve 

výši 8.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 209/2017 
 

ZM schvaluje  

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

kterým bude dotace poskytnuta. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 210/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Turnov lidem, z.s., IČ 03626440, o kterou spolek žádal v rámci programu na 

podporu obecně prospěšné činnosti. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 211/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Turnov, IČ 62014765, o 

kterou spolek žádal v rámci programu na podporu obecně prospěšné činnosti. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  
10. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2017 byla na podporu projektů volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních 

aktivit z rozpočtu města vyčleněna částka 150.000 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 20 žádostí. 

Komise ve složení určeném dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež 

a mimoškolní aktivity na svém jednání dne 19. 4. 2017 posoudila všechny došlé žádosti a navrhla vyhovět 

17 žadatelům dle předloženého přehledu došlých žádostí. U projektů příměstské tábory byl u všech 

žadatelů uplatňován jednotný koeficient pro výpočet dotace, tj. 40,- Kč/dítě/den.  

Komise se rozhodla nenavrhnout podporu projektům 3 žadatelů. 

 

Diskuze: p. Černý, p. Marková, p. Houšková, p. Hocke, p. Mikula, p. Červinková, p. Báča 

V diskuzi zaznělo: u bodu č. 18 se mi nelíbí, že se poskytuje dotace na pálení čarodějnic, navrhuji 

vyjmout ze žádostí, aby žádost mohla být zahrnuta do této oblasti podpory, tak museli prokázat náklady 

spojené s akcemi pro děti, žádost splnila náležitosti dle pravidel; podpora se navrhuje  u všech případů 

podle letošních žádostí a skutečností, ne podle loňské žádosti a zkušenosti; proč v některých případech 

byly dotace vráceny, a u některých případů dotace vrácena nebyla? Některé spolky dodávaly faktury ještě 

po vyčíslení dotace; odbor školství rozešle ZM emailem potřebné informace. 
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usnesení ZM č. 212/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“ IČ 22854517 na projekt Pálení 

čarodějnic ve výši 1.500 Kč o kterou spolek žádal v rámci programu na podporu volnočasových aktivit 

pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/3/8] 

usnesení ZM č. 213/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČ 26004674 na projekt 

Příměstský tábor Cesta z města ve výši 1.600 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 214/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČ 26004674 na projekt 

Příměstský tábor T-Centra Výlet do vesmíru 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 215/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČ 26004674 na projekt 

Příměstský tábor English camp 2017 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 216/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na projekt 

Letní příměstské tábory ve výši 27.000 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 217/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku POVYK, z.s., IČ 27024717 na projekt Turnovský letní příměstský tábor ve 

výši 4.800 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 218/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pelešany, IČ 62014064 na projekt Letní 

pobyt mladých hasičů v Kořenově ve výši 3.500 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) – [18/0/6] 
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usnesení ZM č. 219/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pelešany, IČ 62014064 na projekt 

Putování za Večerníčkem ve výši 5.000 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 220/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na projekt 

Krajské sportovní klání 2017 ve výši 4.500 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 221/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na projekt 

Mikulášské taškařice 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 222/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na projekt 

Svatý Jiří – patron všech skautů ve výši 8.000 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 223/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 00085804 

na projekt Prázdninové sobotní dílny s vlnou ve výši 18.000 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) – [18/0/6] 

 

usnesení ZM č. 224/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti FAN s.r.o., IČ 60915447 na projekt Podpora jazykové gramotnosti a 

motivace dětí i mládeže v Turnově 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. 18. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 225/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“, 

IČ 22854517 na projekt Vánoce na Malém Rohozci 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) – [18/0/6] 
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usnesení ZM č. 226/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“, 

IČ 22854517 na projekt Mikulášské nadílka 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 227/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“, 

IČ 22854517 na projekt Letní kino ve výši 1.800 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 228/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“, 

IČ 22854517 na projekt Pálení čarodějnic ve výši 1.500 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 229/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková 

organizace, IČ 00581071 na projekt Dobrovolnický program pro klienty DD Pohoda ve výši 23.000 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 230/2017 
 

ZM schvaluje  

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

kterým bude dotace poskytnuta. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 231/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Turnov lidem, z.s., IČ 03626440, o kterou spolek žádal v rámci programu na 

podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 232/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku ILMA z. s., IČ 22887806, o kterou spolek žádal v rámci programu na 

podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 233/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, o kterou spolek žádal v 

rámci programu na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
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11. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.   
 

Rozprava:  
      Žádost o individuální dotaci společnosti Hospic sv. Zdislavy o.p.s. na podporu její činnosti. Hospic je 

zdravotnické zařízení, jež pečuje o pacienty v konečné fázi jejich onemocnění. Poskytuje podporu také 

blízkým nemocného, truchlícím a pozůstalým. Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 29. 5. 

2014 usnesením č. 259/2014 spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na jednoho 

obyvatele. Dotace je podle tohoto usnesení poskytována. Pro rok 2017 je v rozpočtu města pro tento účel 

alokována částka 72.000 Kč.  
 

usnesení ZM č. 234/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace pro společnost Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210 na podporu 

činnosti hospice v roce 2017 ve výši 72.000 Kč a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 

7-17-006, která bude s příjemcem dotace uzavřena, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  
12. Zadání analýzy provozování vodohospodářského majetku na území města   
 

Rozprava:  
      Po diskuzi na RM i výboru ZM pro vodohospodářské otázky se domnívám, že by bylo vhodné rozdělit 

cíle analýzy na dvě části a tyto poptávat samostatně: 

- Vodohospodářskou část 

- Právně-dotační část 

Důvodem je především zcela rozdílné zaměření jednotlivých odborníků, které je možno koncentrovat 

pouze ve velkých poradenských společnostech, které samozřejmě takové posudky zpracovávají za vysoké 

ceny. 

Na základě diskuze bude ještě rozšířen rozsah otázek o: 

Vyhodnocení stávajícího stavu působení Města Turnov ve VHS Turnov s vyhodnocením zda zůstat 

členem VHS Turnov nebo zvolit jiný model. 

 

Forma zadání: 

Vypsat volné poptávkové řízení na EZAKU s důrazem na reference. Dopisem napřímo poptat. 

 

Doporučení, závěr: 

Navrhuji se poptat uvedenou analýzu s cílem odpovědět na výše uvedené otázky. Domnívám se, že 

samotná analýza nemusí být soudním znaleckým posudkem. Na základě poptávky ceny a případného 

dialogu s poptávanými subjekty rozhodnout o zadání na začátku července 2017. 

 

Diskuze: p. Hudec, p. Kříž, p. Jiránek, p. Šmiraus, p. Loukota, p. Hocke, p. Zikuda,  

V diskuzi zaznělo: návrhy na usnesení, ale nevíme, zda členové komise budou souhlasit, že byli zvoleni, 

není zde důvod, aby se vyjadřovali později, když se členové komise o situaci zajímají a nějak rozhodují, 

tak se předpokládá, že se po zvolení neodvolají; členové komise pro vodohospodářský majetek jsou p. 

Zikuda, p. Sekanina, p. Uchytil, p. Vašák, p. Mikula, p. Kříž a p. Hocke; otázka co se stane, když někdo 

z výboru bude zpracovatel té nabídky?  
 

usnesení ZM č. 235/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zadání analýzy vodohospodářského majetku na území města. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 236/2017 
 

ZM souhlasí  

se záměrem Zadání analýzy provozování vodohospodářského majetku na území města dle předloženého. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 237/2017 
 

ZM ukládá  

RM schválit konečné zadání této analýzy po projednání ve výboru pro vodohospodářský majetek 

zastupitelstva města. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

aby se členy výběrové komise pro vyhodnocení nabídek poptávky studií stali členové výboru pro 

vodohospodářský majetek zastupitelstva města. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/3/8] 
  

usnesení ZM č. 238/2017 
 

ZM ukládá  

výboru pro vodohospodářský majetek města Turnov vyhodnotit nabídky na zpracování analýzy 

provozování vodohospodářského majetku na území města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
  
13. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - táborová základna 
Krčkovice – aktuální informace   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvu 20. října 2016 bylo podpořeno podání žádosti o dotaci na vybudování táborové 

základny v Krčkovicích do česko-polského přeshraničního programu Interreg V-A. Od té doby probíhala 

jednání s polskou stranou – Městem Jawor, která vyústila ve společný záměr v rámci prioritní osy 2 – 

podpora cestovního ruchu, kde je možné uplatňovat investiční náklady (oproti prioritní ose 4 podporující 

spolupráci institucí – možnost byla též konzultována). 24. ledna 2017 v Liberci byl záměr projednán s 

představiteli Společného sekretariátu Olomouc a myšlenka záměru vybudovat návštěvnické centrum v 

Českém ráji a zázemí u vodní nádrže Jaworník v Jaworu byla kladně přijata s tím, že bude nutné ověřit 

některé nejasnosti. Projektová dokumentace Návštěvnického centra v Krčkovicích počítá s demolicí 

původních přístřešků a vybudováním nového objektu. Byli jsme upozorněni, že novostavby nejsou 

podporovány. Proto jsme raději nechali záměr posoudit na Řídícím orgánu (ŘO) na Ministerstvu pro 

místní rozvoj (nová budova sice nekopíruje půdorys původních přístřešků, ale v zásadě nahrazuje původní 

přístřešky). 

Na konzultaci v Olomouci 5. dubna 2017 jsme se dozvěděli, že plánované ubytování pro 30 osob není 

možné v rámci návštěvnického centra, které mělo projektem vzniknout. Výhrady byly i k polskému 

infrastrukturnímu záměru. Přeshraniční program zásadně nepodporuje vznik ubytovacích prostor, ale 

zaměřuje se na podporu zpřístupnění atraktivit přírodního a kulturního bohatství. Není možné ani 

krátkodobé ubytování, které jsme uváděli při konzultaci. Podle doporučení ŘO bychom museli v 

Krčkovicích vybudovat pouze informační centrum – budova se sociálním zázemím, společenskou 

místností, expozicemi s propagací Českého ráje a partnerského města, informační tabule a případně nějaké 

interaktivní hry kolem informačního centra. Venkovní prostor vybavit mobiliářem pro odpočinek 

návštěvníků. Na základě vyhodnocení získaných informací a jednání s vedením našeho města jsme se 

rozhodli odstoupit z tohoto přeshraničního záměru - záměr na vybudování návštěvnického centra v této 

lokalitě byl vyhodnocen jako nepřijatelný, zbytný a přistoupit k variantě jednoduší stavby sezónního 

charakteru.  

 

Navrhujeme zahájit nový záměr na vybudování jednoduší a levnější stavby sezónního charakteru 

(dřevostavba), která by plnila svůj účel táborové základny především jako zázemí pro ubytování ve 

stanech. Zahrnovala by hygienické zázemí, kuchyň, jídelnu spojenou se společenskou místností (krytá 

terasa), venkovní sklad na táborový inventář a případně možnost jednoduchého provizorního sezónního 

ubytování v podkroví. 
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Popis stávajícího stavu: 

- Jsou zakoupeny pozemky pro stany. 

- Projektují se terénní úpravy na pozemcích pro stany.  

- Projektuje se kořenová čistírna vod. 

- Nevyhovující hygienické a bezpečnostní podmínky představují každoroční hrozbu uzavření 

táborové základny. 

 

Předpokládané náklady v souvislosti s novým záměrem menší táborové základny: 

RM diskutovala maximální cenu celého projektu na 6,5 mil. Kč (původní spoluúčast města) a očekává 

spíše ještě snížení. 

 studie cca 80 tis. Kč a projektová dokumentace budovy cca 400 tis.Kč 

 projektová dokumentace kořenové čistírny (termín zpracovávání 6/2017) 30 tis.Kč 

 projektová dokumentace terénních úprav na stany 30 tis.Kč 

 realizace budovy cca 3-4 mil.Kč (bude upřesněno na základě studie) 

 realizace příjezdové komunikace cca 750 tis Kč 

 realizace kořenové ČOV cca 400 tis.Kč 

 

 

Diskuze: p. Kunetka 

V diskuzi zaznělo: to co tam mělo vzniknout, nebylo přiměřené, jsme rád, že se návrh vrátil a vybuduje se 

stavba, která do toho prostředí zapadne  
 

usnesení ZM č. 239/2017 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - táborová základna 

Krčkovice, aktuální informace. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  

usnesení ZM č. 240/2017 
 

ZM souhlasí  

s vypracováním nové studie na vybudování sezónní táborové základny v Krčkovicích se záměrem 

zlevnění a zmenšení celého objektu dle předloženého materiálu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  
14. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od společnosti GasNet, s.r.o.   
 

Rozprava:  
      V rámci plánované rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově byla odboru správy majetku nabídnuta k 

odkupu pozemková parcela č. 2042 v k.ú. Turnov nyní ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. (dále jen 

GasNet).  Koupí toho pozemku získá Město Turnov trvalý přístup k zatrubnění Odolenovického potoka a 

jeho odkup je také výhodnější z hlediska plánované rekonstrukce Nádražní ulice. ZM dne 5.4.2017 

schválilo nákup pozemkové parcely č. 2042 o výměře 299m2 v k.ú. Turnov, v Nádražní ulici od 

společnosti GasNet s.r.o. ulici, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 138.400,- Kč. 

Toto usnesení bylo sděleno společnosti GasNet, ta ale tvá na jeho doplnění o princip vypořádání 

budoucích prodejů a výkupů pozemků. Bez jasné definice tohoto principu v usnesení ze ZM společnost 

odmítá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí.  

 

Diskuze: p. Jiránek, p. Hocke 

 

V diskuzi zaznělo: jaké to jsou budoucí prodeje, jedná se o ul. Nádražní? Ne, společnost GasNet chce mít 

jistotu, že při prodejů dalších pozemků bude postupováno na principu znaleckých posudků, abychom 

nevystřelili cenu vyšší v případě budoucího prodeje. 
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usnesení ZM č. 241/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 140/2017 ze dne 5.4.2017 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 242/2017 
 

ZM schvaluje  

nákup pozemkové parcely č. 2042 o výměře 299m2 v k.ú. Turnov, v Nádražní ulici od společnosti 

GasNet, s.r.o. za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 138.400,- Kč bez DPH, která je 

cenou v daném místě a čase obvyklou a zároveň schvaluje princip vypořádání budoucích prodejů a 

výkupů pozemků a stanovení kupní ceny, ceny obvyklé, znaleckým posudkem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  
 
V Turnově dne 2. června 2017 
 
 
 

 
 
 
 

…………………………… 
Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 
Mgr. Otakar Špetlík 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 
Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 
 


