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Zápis 

12. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 14. 12. 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, Mgr. Petra Houšková, 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, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. 

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

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

MUDr. Daniel Hodík, Tomáš Hudec, Ing. Vítězslav Sekanina,  

Mgr. Otakar Špetlík            
 

MUDr. Daniel Hodík, Tomáš Hudec, Ing. Vítězslav Sekanina,  

Mgr. Otakar Špetlík 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 

Ing. Miloslav Šorejs, Arnošt Černý 

 

 

Přítomen 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. 
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1. Úvod   
Rozprava:  
      Pan starosta navrhl bod č. 11 „Změna územního plánu Turnova č. 1“ přesunout za bod č. 3 „Návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018 – 2020“. 

 

usnesení ZM č. 384/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání se změnou pořadí bodu „Změna územního plánu Turnova č. 1“, který bude projednán za 

bodem č. 3 „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018 – 2020“ 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

  
 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM  
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Záležitosti odboru finančního 

2 Návrh rozpočtu na rok 2018 Ing. Tomáš Hocke        17:05 – 17:50                                                                         

3 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 

2020 

Změna územního plánu Turnova č. 1 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

Záležitosti odboru správy majetku 

5 Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u Turnova Ing. Tomáš Hocke        17:50 – 18:30                                                                        

6 Dražba pozemku p.č. 1839/15 v k.ú. Turnov        

7 Plnění závazků ze smlouvy o zápůjčce - Kupní smlouva na 

tribunu a pozemek na Atletickém stadionu s TJ Turnov 

       

8 Příspěvky občanů                                      18:30 – 18:40                                                                         

9 Přestávka                                      18:40 – 18:55                                                                         

Záležitosti odboru sociálních věcí 

10 Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro 

rok 2018. 

Mgr. Petra Houšková   18:55 – 19:10                                                                       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11 Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace - Tělocvičná 

jednota Sokol Turnov 
 

Mgr. Jana Svobodová  19:10 – 19:25 

 

      

    

2. Návrh rozpočtu na rok 2018   
Rozprava:  
      Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2018. Příjmy 

předpokládáme ve výši 367532 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 304874 tis. Kč, v kapitálových 

výdajích ve výši 135382 tis. Kč a financování ve výši 72724 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2018 je 

sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2018 se celkové 

zadlužení města sníží o částku 13789 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 74144 tis. Kč (dlouhodobé 

úvěry) a navýší o čerpání dlouhodobého úvěru z roku 2017 na částku zadlužení ve výši 129580 tis. Kč. 
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V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) 
 

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018 

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 258 945 tis. Kč Běžné 304 874 tis. Kč 

Nedaňové 57 582 tis. Kč Kapitálové 135 382 tis. Kč 

Kapitálové 18 100 tis. Kč   

Transfery 32 905 tis. Kč   

Celkem příjmy 367 532 tis. Kč Celkem výdaje 440 256 tis. Kč 

Financování - přijaté 

půjčky krátkodobé a stav 

na účtech z minulého 

roku 

86 513 tis. Kč Financování - splátky 

půjček (krátkodobých a 

dlouhodobých) 

13 789 tis. Kč 

Stav na účtech z 

minulého roku 

   

CELKEM 454 045 tis. Kč  454 045 tis. Kč 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 385/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočet města na rok 2018 jako schodkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2018. 

Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 367 532 000,00 Kč 

z toho: 

daňové příjmy 258 945 000,00 Kč 

nedaňové příjmy 57 582 150,00 Kč 

kapitálové příjmy 18 100 000,00 Kč 

transfery 32 904 850,00 Kč 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 440 256 000,00 Kč 

z toho: 

běžné výdaje 304 874 000,00 Kč 

kapitálové výdaje 135 382 000,00 Kč 

Financování ve výši 72 724 000,00 Kč 

z toho: 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 31 077 488,00 Kč 

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 55 436 000,00 Kč  

splátky půjček – 13 789 488,00 Kč. 

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

 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 - 2020   
Rozprava:  
      Každý rok máme k dispozici cca 50 mil. Kč na realizaci kapitálových výdajů (tedy větších investic), 

za předpokladu prodejů majetku ve výši 2-4 mil. Kč V této částce je již zohledněn vklad do KNL, a.s. na 

její modernizaci. Máme závazky i ve formě ručení a to vůči Vodohospodářskému sdružení Turnov 

v celkové výši cca 46 mil. Kč (do roku 2028. V roce 2017 si město vzalo úvěr 60 mil. Kč na velké 

investice města, konkrétně Novou radnici, Nádražní a vodohospodářské projekty – čerpání úvěru v letech 

2017 a 2018. Rok 2018 – investiční potenciál města 48+13mil.Kč (navýšený RUD)+36,5 mil. Kč úvěr, 

zbytek rozpočtu 2017 odhad 20 mil. Kč, bytový fond 4mil.Kč, fond Ekokom 3,5 mil. Kč = celkem 

125mil.Kč. Rok 2019 investiční potenciál města 63mil.Kč+19 mil. Kč úvěr + zbytek rozpočtu 2018 ??? = 

celkem 82 mil. Kč Rok 2020 investiční potenciál města 63mil.Kč+zbytek rozpočtu 2019-celkem 63 mil. 

Kč.  
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Největší tlak na finance přijde v roce 2019. V případě úspěšného výběrového řízení na Rekonstrukci ZŠ 

Mašov, budou muset být škrtnuty projekty ve výši 20 mil. Kč.  

Jednalo by se pravděpodobně o Přístavbu divadla. V roce 2019 by měly být také ukončeny všechny 

vodohospodářské projekty, projekt Rekonstrukce Nádražní, Rekonstrukce ZŠ Mašov. Nové zastupitelstvo 

bude moci zvážit zahájení Dostavby divadla, Alzheimer centra, bytového domu – (projekty by měly být 

připraveny k vypsání VŘ). Je zřejmé, že předfinancování dotačních projektů bude nutné řešit 

krátkodobými kontokorentními úvěry. Velké investice typu knihovna (40 mil. Kč) nebo bytový dům (30 

mil. Kč) je vhodné zahájit v roce 2020. V případě dřívějšího zahájení bude nutné pravděpodobně vzít 

úvěr. Projekty jsou připraveny s určitým převisem, tak aby v případě neúspěchu nějakého dotovaného 

projektu či např. nezískání stavebního povolení existovala možnost realizování dalšího projektu 

plánovaného třeba o rok později. Takovým příkladem je Rekonstrukce Markovy ulice, ul. Boženy 

Němcové, ul. Jiráskova+Trávnice, ul. Komenského atd. nebo další etapy rekonstrukce Parku U Letního 

kina. Zcela bokem zůstává diskuze o případném zřízení nebo koupení provozní společnosti pro 

vodohospodářský majetek či splacení dluhů města ve VHS Turnov. Ta by musely být jistě koupena z 

úvěru. 
 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 386/2017 
 

ZM schvaluje  

střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2018-2020. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1]  
 

4. Změna č.1 Územního plánu Turnov   
Rozprava:  
      ZM dne 26. 06. 2014 usnesením č. 299/2014 vydalo nový Územní plán Turnov a současně usnesením 

č. 302/2014 uložilo odboru rozvoje města (ORM) zahájit první aktualizaci územního plánu (dále ÚP) 

v roce 2015. Podnět k pořízení Změny č. 1 ÚP Turnov schválilo zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 

254/2015 ze dne 25. 06. 2015. Smyslem změny mělo být především vymezení plochy pro stanici 

Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, dále prověření návrhů na změny funkčních ploch 

ze strany občanů (21 žádostí) a úpravy textové části spíše formálního charakteru, to a bez změny 

koncepce rozvoje území. Starosta uložil ORM předložit materiál nejdříve i do Rady města 6. 12. 2017. Po 

projednání Rada města doporučila ZM schválit vydání Změny č. 1 Územního plánu Turnov. 

Nejpodstatnější úpravy oproti platnému územnímu plánu jsou např.: 

- Vymezení plochy pro IZS – Hasičskou stanici HZS Libereckého kraje a Stanici Záchranné služby 

Libereckého kraje na Vesecku, místo původně uvažovaného pozemku u Lidlu 

- Byla prověřována funkční plocha v ulici T.G.M. na Hruštici, v platném ÚP plocha BS-bydlení 

smíšené umožňující rodinné domy i bytové domy, na základě podnětů prověřována možnost 

vymezení plochy BI-bydlení individuální umožňující pouze rodinné domy - RM 10.05.2017 

usnesením č. 313/2017 doporučila pro lokalitu na Hruštici, ulici T.G.M. zachovat stávající 

funkční plochy včetně regulativů, tzn.,  že  rozhodla o ponechání možnosti zástavby viladomů 

podél budoucí ulice T.G.M., namísto navrhovaných rodinných domů. Zůstává stávající řešení dle 

územního plánu – plocha BS. 

- Zakreslení nových komunikací dle Územní studie bytové zóny Daliměřice do územního plánu – 

zrušena možnost umísťování dalších rekreačních chatek, výstavba RD je podmíněna napojením 

na kanalizaci, do doby vybudovaní kanalizace jsou přípustné dočasné jímky za podmínky splnění 

povinnosti bezprostředního napojení na kanalizaci po jejím vybudování 

- Změna požadavku na parkování – mění se stupeň automobilizace z 1:1,5 na 1:2,5, a to tak, že tato 

vstupní hodnota pro výpočet konečného počtu stání dle dopravní normy se vztahuje na všechny 

novostavby ve všech funkčních plochách 
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- Změna u části areálu Šroubáren a Juty z ploch komerčních zařízení na plochy výrobní tak, aby 

územně plánovací dokumentace respektovala skutečný stav v území, přičemž základním 

podkladem pro stanovení a vymezení ploch je katastr nemovitostí, tzn. druh a způsob využívání 

staveb 

- a další záležitosti zřejmé přímo z dokumentace změny 

Změna je řádně projednána, dílčí požadavky byly prověřeny navíc v dohodovacích řízeních. Dokumentace 

je připravena k vydání. Byl kladen důraz, na co nejrychlejší pořízení změny z důvodu veřejného zajmu na 

vymezení plochy pro stanici Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Od 1. ledna 2018 

bude platit novela stavebního zákona, která mění podmínky nabývání účinnosti změn územních plánů.  
 

Diskuse: p. Mikula, p. Varga, p. Kunetka, p. Hocke, p. Maierová, p. Loukota, p. Frič, p. Jiránek 
 

V diskusi zaznělo: 

Bylo by příště možné dát nám do pokladu i mapy? Záměrně jsme do přílohy nedávali celou dokumentaci, 

má 155 stránek, ale v podkladech máte odkaz na naše webové stránky, kde to všechno najdete. Zjistilo se, 

že obchodní řetězce nemají už takový zájem, proto z toho sešlo. Šroubárna na části areálu nechce mít 

komerční plochu. Měla požadavek, aby plocha byla výrobní. Část Šroubárny je zpátky na výrobní ploše. 

Jsou to dva úhly pohledu. Když to změníme, tak to stejně těžko ovlivníme. Vracíme průmyslovou výrobu 

do centra města. My ji nevracíme, ona tam je. Už jsme to řešili na poradě zastupitelů. Mohla by vzniknout 

potencionálně nebezpečná oblast. Tento bod se připravuje 2 roky. Nestálo by za to tento bod vyjmout? 

V tento okamžik to nejde. V minulém územním plánu tam byla ta výrobní plocha. Co je pro Turnov lepší? 

V případě nákupního centra na místo dnešní šroubárny by zatížila kamionová doprava. My se 

nerozhodujeme mezi supermarketem nebo továrnou. Musíme se rozhodnout, jestli tam bude průmyslová 

výroba. V komerční ploše nemůže být výroba. Výrobní provoz bude nepřetržitý? Mohl by rušit obyvatele 

hlukem. Projednává to komise pro rozvoj? Z dokumentace nevyplývá, jaký by měl být provoz. V komisi 

jsme nebyli usnášení schopni. Byl bych opatrný s výrobou v centru obydlené oblasti. Nová stavba nesmí 

zastínit ostatní objekty. Vzpomeňte si, Kamax postavil halu uprostřed polí a jaký kolem toho byly boje. 

Mám stejné obavy jako kolegové. Je to na zvážení. 

 

 

Přestávka v jednání zastupitelstva na promyšlení hlasování o Změně územního plánu 
Turnova č. 1 

 

usnesení ZM č. 387/2017 
 

ZM schvaluje  

vydání Změny č. 1 Územního plánu Turnov 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/5] 
  

5. Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  
      Na základě podané žádosti a projednání radou města předkládáme k projednání prodej části pozemku 

p. č. 1252/1 o výměře 15m2, ostatní plocha, ost. komunikace, v k. ú. Mašov u Turnova. Žádost podává 

pan xxxxxxxxxxxxx s tím, že kupovat pozemek bude do soukromého vlastnictví jeho syn xxxxxxxxx, 

bytem xxxxxxxxxxxxx, jehož pozemek s rodinným domem sousedí s částí pozemku, kterou žádá k 

prodeji. Pozemek hodlá dále využívat pro potřeby a příslušenství rodinného domu, rád by zde vybudoval 

další přístup na svůj pozemek. Jako kupní cenu navrhl žadatel 110,- Kč/m2 tedy 1650,- Kč za celek 

odměřeného pozemku o výměře cca 15m2. Dle tabulky orientačních cen pozemků dle jejich funkčního 

využití - ostatní plocha a komunikace, dle územního plánu Turnov, je stanovena cena 100,- Kč/m2. 

Nabídka tedy převyšuje cenu stanovenou v tabulce orientačních cen pozemků. 
 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 388/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej nově odměřeného pozemku p. č. 1252/3 o výměře 15m2, ostatní plocha a ost. komunikace, v k. ú. 

Mašov u Turnova do vlastnictví kupujícího pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx za celkovou 

kupní cenu 1.650,- Kč (tj. 110,-Kč/m2), která je v daném místě a čase obvyklou. Správní poplatek za 

vklad vlastnického práva uhradí kupující. 

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

 

6. Dražba pozemku p.č. 1839/15 v k.ú. Turnov   
Rozprava:  
      Dle přiloženého usnesení č.j. 112 EX 2561/13-78 o nařízení elektronické dražby se bude dražit 

pozemek p.č.1839/15 v k. ú. Turnov, zapsaný na LV č. 4695, ve vlastnictví soukromé osoby. Dražba 

tohoto pozemku se koná opakovaně. Poslední dražba, které se Město Turnov chtělo zúčastnit, byla 

vyhlášena v říjnu 2016. ZM v této věci přijalo usnesení č. 334/2016 ze dne 26. 9. 2016. Z důvodu úhrady 

dlužné částky byla dražba zrušena. 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 bude zahájena 

dne 9. 1. 2018. Podmínkou účasti je zaplacení dražební jistoty 8.000,-Kč. Nejnižší podání je 80.000,- Kč, 

minimální příhoz ve výši 5.000,- Kč.  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 389/2017 
 

ZM schvaluje  

účast Města Turnov na dražbě pozemku parc. č. 1839/15 o výměře 1046, ostatní plocha, v k. ú. Turnov, 

LV číslo: 4695, za účelem jeho koupě. Za podmínek stanovených v usnesení Exekutorského úřadu. 

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

usnesení ZM č. 390/2017 
 

ZM schvaluje  

složení dražební jistoty ve výši 8.000,- Kč. 

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

usnesení ZM č. 391/2017 
 

ZM pověřuje  

starostu města 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) – [20/0/1] 
  

7. Plnění závazků ze smlouvy o zápůjčce - Kupní smlouva na tribunu a pozemek na 

Atletickém stadionu s TJ Turnov   
Rozprava:  
      V návaznosti na podmínky stanovené v dohodě o poskytnutí zápůjčky uzavřené dne 14. 7. 2014, jejím 

předmětem je bezúročná zápůjčka finančních prostředků ve výši 3.000.000,- Kč, a způsobu jejího 

vypořádání s termínem nejpozději 31. 12. 2017. V této dohodě mezi Městem Turnov, poskytovatel 

finančních prostředků a Tělovýchovnou jednotou Turnov - příjemce finančních prostředků, je stanoveno 

vypořádání - splacení zápůjčky formou vrácení finančních prostředků nebo předání tribuny na atletickém 

stadionu v Turnově, vč. pozemku pod ní, do vlastnictví Města Turnova. Na zasedání rady města Turnov 

dne 3. 3. 2017 bylo doporučeno, že celá zápůjčka bude splacena formou bezúplatného převodu tribuny 

jako celku (tj. vč. zařízení, zastřešení tribuny a pozemku pod tribunou). 
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Kupní cena byla uhrazena poskytnutou finanční dotací uhrazenou 14. 7. 2014 a 23. 2. 2015 na bankovní 

účet Tělovýchovné jednoty Turnov. Pozemek, na kterém stojí tribuna, byl oddělen z p. č. 601/1 pod 

tribunou geometrickým plánem č. 4270-60/2017 a nově očíslován na p. č. 601/12 s výměrou 278m2. 

Účetní hodnota stavby a pozemku nebylo možno, dle vyjádření pana xxxxxx a paní xxxxx (účetní TJ 

Turnov), přesně stanovit, proto došlo dne 22. 11. 2017 k dohodě, že TJ Turnov zadá zpracování 

znaleckého posudku. Znalecký posudek č. 2837-99-2017 ze dne 4. 12. 2017, který vypracoval pan 

xxxxxxx s těmito cenami: 

 cena zjištěná dle cenového předpisu ve výši 2.676.310,- Kč 

 cena tržní ve výši 3.390.000,- Kč  

 cena obvyklá ve výši 3.000.000,- Kč 

 

Diskuse: 0 
 

usnesení ZM č. 392/2017 
 

ZM schvaluje  

kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Turnov a Tělovýchovnou jednotou Turnov z. s., IČ 15045528, na 

tribunu (vč. zařízení a zastřešení) včetně pozemku p. č. 601/12 o výměře 278m2 v k. ú. Turnov, na němž 

tribuna stojí. Kupní cena ve výši 3. mil. Kč byla uhrazena formou finanční zápůjčky v letech 2014 a 2015, 

která je zároveň cenou v místě a čase obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/3] 
  

usnesení ZM č. 393/2017 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti opory cizí stavby k pozemku p. č. 601/2 jehož součástí je 

stavba čp. 207 (zastřešení tribuny je ukotveno v této stavbě), který je ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty 

Turnov z. s. pro oprávněné Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/3] 
  

8. Příspěvky občanů   
Rozprava:  
           

9. Přestávka   
Rozprava:  
            

10. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2018.   
 

Rozprava:  
      Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2018 stanoví hlavní aktivity, kterými se 

bude město Turnov a spádová oblast v oblasti sociálních služeb v roce 2018 především zabývat. Tento 

rozvojový dokument vznikl v rámci procesu plánování sociálních služeb. Jednotlivé aktivity v sociální 

oblasti byly projednány v rámci setkávání pracovních skupin dle cílových skupin občanů. Na Turnovsku 

jsou stanoveny již dlouhodobě čtyři pracovní skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, děti a 

mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci těchto skupin se setkávají poskytovatelé 

sociálních služeb, představitelé města jako zadavatelé služeb, uživatelé a veřejnost. V pracovních 

skupinách jsou zapojeni i obyvatelé některých spádových obcí, kteří byli nominováni jednotlivými 

obecními úřady.  
 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 394/2017 
 

ZM schvaluje  

rozvojový dokument v sociální oblasti - Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 

2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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 11. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace - Tělocvičná jednota Sokol Turnov   
Rozprava:  
      Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo dne 30. 3. 2017 usnesením č. 127/2017 o poskytnutí dotace na 

pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku, která je součástí dotace na činnost 

sportovních spolků a organizací, pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 ve výši 100 

000 Kč. Dotace byla určena na úhradu projektové dokumentace stropu tělocvičny sokolovny v ul. Skálova 

v Turnově. Zároveň Zastupitelstvo města Turnov schválilo znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Turnov č. 2-17-003. V návaznosti na tato usnesení byla uzavřena dne 27. 4. 2017 smlouva 

s příjemcem dotace. Dne 21. 11. 2017 předložil příjemce dotace žádost o částečnou změnu použití dotace. 

V roce 2016 byl proveden stavebně technický průzkum stropní konstrukce jako východisko pro projekční 

práce. V roce 2017 měl být dokončen průzkum maleb a zpracován vlastní projekt. V žádosti o dotaci ze 

dne 19. 1. 2017 byly celkové náklady těchto prací odhadnuty na 130 000 Kč. Oproti původnímu rozpočtu 

nebyly celkové předpokládané náklady na památkový průzkum a projekt rekonstrukce naplněny 

v předpokládané výši. Cena projektové dokumentace byla včetně odborných posudků fakturována částkou 

59.290 Kč. Příjemce odůvodnil tento rozdíl předpokládaných a skutečných nákladů získanými finančními 

slevami od zpracovatele projektové dokumentace. TJ Sokol Turnov žádá o možnost použít zbylé finanční 

prostředky (tj. 40.710 Kč) na pokrytí výdajů vzniklých v roce 2017 s přeměnou prostoru bývalé restaurace 

na malý sportovní sál v přední části sokolovny ve Skálově ulici. Tato akce je průběžně během roku 2017 

realizována a malý sportovní sál slouží více oddílům Tělocvičné jednoty Sokol Turnov. Žadatel předložil 

dne 5. 12. 2017 čestné prohlášení, že prostor, na nějž má být zbývající část dotace použita, je využíván 

především pro účely Tělocvičné jednoty Sokol Turnov pro cvičení vlastních oddílů. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 395/2017 
 

ZM rozhodlo  

o změně účelu dotace poskytnuté dle usnesení č. 127/2017 ze dne 30. 3. 2017 spolku Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov, IČ 13582518. Dotace může být použita na opravu podlahy, elektroinstalace a instalaci 

zrcadel v malém sálu. Zároveň Zastupitelstvo města Turnov schvaluje znění předloženého dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-003 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/1/1] 
 

 

V Turnově dne 20. prosince 2017 
  

 

 

 
…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Miloslav Šorejs 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Arnošt Černý 

ověřovatel zápisu 

 


