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Zápis 

7. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 09. 08. 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. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. 

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

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

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

Zapisovatelka: 

Ověřovatelé: 

 

            

Bc. Zbyněk Báča, Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Daniel Hodík, Karel Jiránek, 

Eva Kordová, Ivan Kunetka, RNDr. Josef Uchytil, DiS.,  

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

Renata Jáglová, DiS. 

Arnošt Černý, PhDr. Hana Maierová  

 
 

PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 
  1        Úvod                 Ing. Tomáš Hocke   16:30 – 16:35 

2 

 

 

 

Projekt Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov - schválení 

žádosti o dotaci 

Ing. Tomáš Hocke           16:35 – 17:00   
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Přítomný 1 občan 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

            

usnesení ZM č. 302/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Projekt Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov - schválení žádosti o dotaci   
 

Rozprava:  
      Podaná žádost o dotaci v roce 2016 nebyla úspěšná a projekt byl zařazen do zásobníku projektů. 

Poradou vedení MŠMT byl dne 18. října 2016 projednán materiál č.j.: MSMT-32699/2016 Rozdělení 

investičních prostředků v oblasti sportu – 2. kolo – Program 133510 – subtitul 133512, ale projekt nebyl 

schválen k financování.  Dotační titul na rok 2017 byl dne 26.5.2017 rozhodnutím ministryně školství 

zrušen bez náhrady.  

 

Dne 30. 6.2017 byl vyhlášen titul Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 

Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ s termínem 

odevzdání žádostí o dotaci do 15. 8. 2017. Dotace je ve výši max. 60% celkových nákladů na projekt, 40 

% je spolufinancování města. Předpokládané náklady na akci jsou Kč 19 237 000,- včetně DPH. V rámci 

výběrového řízení v roce 2016 se nabídky pohybovali v rozmezí od 12 856 000,- do 17 088 000,- včetně 

DPH. Pokud bychom vycházeli z rozpočtovaných nákladů tak dotace ve výši 60% by byla Kč 

11 542 200,- vč. DPH a 40% spoluúčast města Kč 7 694 800,- vč. DPH. Žádost o dotaci bude podávat 

spolek FK Turnov, z. s., protože pokud je žadatelem spolek je vyšší ohodnocení projektu a tudíž větší 

šance dotaci získat.  

Na projekt je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a vydáno stavební povolení. V 

roce 2016 byly v souladu s usnesením ZM č. 9/2016 provedeny „ Hrubé terénní úpravy pro fotbalové 

hřiště s umělou trávou Turnov“ firmou Integra Stavby, a.s. Liberec za Kč 1 392 718,- Kč s DPH. 

 

V prosinci 2015 jsme uvažovali s kofinancováním ve výši 3,4-4,4 mil. Kč (byly zásadně jiné podmínky 

pro přidělení dotace). Při neoficiální diskuzi na RM jsme se přiklonili k maximálnímu kofinancování ze 

strany města ve výši 6,4 mil. Kč. Tato podmínka by znamenala při soutěži na generálního dodavatele 

stavby omezení nejvyšší soutěžní ceny na cca 16 mil. Kč vč. DPH. Na základě uskutečněného výběrového 
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řízení v roce 2016 se domníváme, že je to reálná nabídková cena, kterou by FK Turnov z. s. od 

generálního dodavatele mohl dosáhnout, teoreticky bychom se mohli dostat i níže.  

Fotbalisté budou využívat hřiště celoročně, a to jak spolek FK Turnov, tak i ostatní spolky a školy, které 

mají zájem. Zatím máme přislíbenou účast spolků a škol v celkovém objemu cca 700 osob. Podmínkou 

dotace je nutnost min. 20% provozní doby vyčlenit pro návštěvu hřiště veřejnosti, a to jsou další osoby, 

které budou hřiště využívat.  Poplatky za využívání hřiště se nastaví tak, aby nebyl projekt ziskový, aby 

provozní náklady a příjmy byly vyrovnané. To je v podmínkách dotačního titulu. 

 

Předpokládané provozní náklady na provoz fotbalového hřiště:  

Dosypání granulátu, vyčesání: 70 tis. Kč/ročně  

Osvětlení (5 měsíců, 16:00-22:00, 32 kW, 4Kč kW/h) 100 tis. Kč/ročně  

Mzda - stávající zaměstnanec  

Voda skrápění ze stávající studně (občas) 10 tis. Kč/rok  

Odklízení sněhu cca 20 tis. Kč/rok (odhad dle sněhových podmínek)  

Celkem: 200 tis. Kč/rok 

 

 

 

Diskuze: p. Knížek, p. Sekanina, p. Tomsa, p. Hocke, p. Soudský, p, Těhníková 

 

V diskuzi zaznělo: vyjádření souhlasu s žádostí o dotaci na poskytnutí finanční podpory na vytvoření 

umělé trávy na fotbalové hřiště v Turnově, je rozumné přidat 3 milionu korun a vytvořit hřiště, které bude 

po všech stránkách splňovat potřeby nejen pro fotbalisty, školy ale i širokou veřejnost, protinávrh 

s názorem, že je hřiště využíváno spíše sportovci a je to dotace pro úzkou skupinu lidí; Jaká je životnost 

trávníku? Existují nějaké čistící technologie a kolik zhruba stojí? Životnost trávníku je zhruba kolem 15-ti 

let, ale záleží i na naší údržbě a technologie určitě existují a v podkladech je uvedeno kolik činí náklady; 

ekonomicky musí hřiště fungovat a je zcela na organizaci, jak se k tomu postaví a rozvrhne trénování jak 

pro sportovce, tak pro veřejnost, určitě nedáváme hodiny pro veřejnost v dopoledních hodinách, kdy je 

každý v práci či ve škole, jinak na jednom hřišti trénují i 3 fotbalové skupiny na jednou, je to hodně peněz 

a nemám radost z toho, že se spoluúčast zvýšila, ale věřím tomu, že bude dostatek občanů, kteří budou 

toto hřiště využívat, jsme čtvrté největší město v kraji, které nemá vlastní ,,umělku“; dotační titul je až do 

roku 2021, další změnou je, že 20% hodin musí být poskytnuto veřejnosti, což v předchozím dotačním 

programu nebylo; hlavní myšlenkou je, aby město dělalo sportoviště pro veřejnost a ne jen pro určitý klub 

a oddíl.  

 

p. Knížek: nahlášen střet zájmu  

 

 

usnesení ZM č. 303/2017 
 

ZM ruší  

Usnesení č. 408/2015. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/1] 

 

 
  

usnesení ZM č. 304/2017 
 

ZM bere na vědomí  

Podání žádosti FK Turnov, z. s. na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program 133 530, 

podprogram 133D 531 na projekt „ Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/1] 

  



4                                                                           Zápis Zastupitelstva města Turnova 09. 08. 2017 
 

 

usnesení ZM č. 305/2017 
 

ZM souhlasí  

S finanční spoluúčastí Města Turnova ve výši max. 40% z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na akci“ 

Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ v případě získání dotace Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, program 133510, podprogram 133D 531 a za předpokladu aktivní účasti města na 

administraci, organizaci výběrového řízení na dodavatele a TDI na stavbě. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/1] 

  

V Turnově dne 15. srpna 2017 

 

 

 

 

 
 

………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

………………………… 

Arnošt Černý 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

PhDr. Hana Maierová 

ověřovatel zápisu 

 

 


