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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 
 

 
 

Zápis 

3. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 22. 03. 2018  
 

 
Přítomni: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Ing. Tomáš Hocke, 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, 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: 

 

MUDr. Daniel Hodík, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jaromír Frič           

MUDr. Daniel Hodík, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jaromír Frič 

 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 
 

Jiří Kos, Ing. Michal Kříž 

Přítomni 3 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. 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
      Pan starosta navrhl změnu pořadí projednávaných bodů č. 4 „Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018“ a č. 

5 „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov – schválení spolufinancování Města Turnov, individuální dotace FK 

Turnov, z. s.“. 
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usnesení ZM č. 41/2018 
 

ZM schvaluje  

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání s výměnou pořadí bodů č. 4 „Návrh rozpočtového opatření č. 2 na 

rok 2018“ a č. 5 „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov – schválení spolufinancování Města Turnov, individuální 

dotace FK Turnov, z. s.“. 

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

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 
   

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

2 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her 

na území města Turnov 

Ing. Tomáš Hocke        17:05 - 18:05                                     

3 Občanská vybavenost Turnov II. Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Záležitosti odboru finančního 

4 Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018 Ing. Tomáš Hocke        18:05 - 18:30                                                                        

Záležitosti odboru správy majetku 

5 „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ – schválení 

spolufinancování Města Turnov, individuální dotace FK Turnov, 

z.  s. 

Ing. Tomáš Hocke        18:30 - 18:50                                                                        

Záležitosti odboru sociálních věcí 

6 Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. Mgr. Petra Houšková    18:50 - 19:10                                                                       

7 Příspěvky občanů                                       19:10 - 19:20                                                

8 Přestávka                                       19:20 - 19:35                                               

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

9 Finanční dary z výtěžku 9. městského plesu Mgr. Petra Houšková    19:35 - 20:30                                                                         

10 Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy o.p.s.        

11 Individuální dotace - AC Turnov, z. s. Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

12 Rozdělení dotací z kulturního fondu Mgr. Petra Houšková                                                                                 

13 Rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace 

městských památkových zón 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

Ostatní 

  14  Kontrolní výbor Mgr. Michal Loukota   

 
  

 

2. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města 

Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě projednání této problematiky na únorovém ZM předkládám upravené návrhy Obecně závazné 

vyhlášky o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov (dále OZV) a to ve dvou 

variantách: 

- varianta A - omezená provozní doba, zákaz pouze v městské památkové zóně, na ostatní části území města bez 

regulace 

- varianta B - omezená provozní doba, zákaz v městské památkové zóně a na ostatní části území města možnost 

provozování jen na místech uvedených v příloze č. 1 s tím, že při vydání nebudou v OZV žádná místa uvedena a 

poprvé k zařazení míst do přílohy č. 1 dojde v termínech určených v OZV, a to na základě zásad (kritérií), která 

budou součástí OZV jako přílohy č. 2  

 

 

 

 

 

20:30 - 20:45 
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Diskuse: p. Sekanina, p. Kunetka, p. Hocke 
 

V diskusi zaznělo: Navrhuji z článku jedna vypustit takovou tu obecnou proklamaci, o tom čemu chceme zamezit. 

Nechal bych tam pouze tu první větu nebo jen její první část. Připadne mi zbytečné tam vyjmenovávat, co všechno 

to může a nemusí způsobit. Obě varianty jsou velice složité. Chceme ochránit občany tak, že vymezíme hazard na 

základě architektonického klíče. Je to sociální inženýrství. Doufám, že příští ZM najde tu odvahu zakázat hazard 

úplně. Je nesmysl vytvářet takovéto složité vyhlášky, které jsou pokrytecké. Spousta lidí je proti hazardu, ale jenom 

do těch 7 – 12 milionů, které nám to přinese do městské kasy. Tyto příjmy jsou silnější než jakékoliv argumenty. 

Kdyby legislativa ČR dokázala dostatečně flexibilně reagovat na vývoj kvízomatů, tak hazard zakážeme. Vede to 

k tomu, že každý zákon se lidé snaží nějakým způsobem obejít, a to se poměrně dobře daří. Spěje to k tomu, že 

kdybychom to zakázali, tak s vysoko pravděpodobností sem dorazí kvízomaty, budou se stavět herny na hranici 

katastrálních území, budeme tu mít soukromé VIP kluby. Myslet si, že zasedání turnovských zastupitelů zachrání 

obyvatele před hazardem, je úplně nesmyslné. Jako bychom rezignovali na roli státu nebo roli policie. Navrhuji, kde 

je všude napsané ZM, aby tam byla RM. Chci, aby RM na sebe vzala tu zodpovědnost. Nedovedu si představit, že 

tady na jednání ZM budeme schvalovat umístění heren. Bavili jsme se i o tom, že tu zakonzervujeme nějaký 

protekcionismus. Že preferujeme současné provozovatele na úkor těch ostatních. To jsem zaznamenal a samozřejmě 

i opravil.  
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM navrhuje  

aby ve všech bodech vyhlášky bylo RM místo ZM. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/6/10] 
  

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM navrhuje  

aby z návrhu vyhlášky, varianta A i B, z článku I. byla ponechána pouze část věty – „Předmětem a cílem této 

vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z některých hazardních her.“ Zbytek vyškrtnout. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/2/10] 
  

usnesení ZM č. 42/2018 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. 1/2018, o regulaci provozování některých hazardních her na území 

města Turnov, her na území města Turnov ve variantě B. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/4] 

  
 

3. Občanská vybavenost Turnov II.   
 

Rozprava:  
      Předkládám materiál k občanské vybavenosti v Turnově 2, který se týká pobočky knihovny a prostor v objektu 

střední školy v Alešově ulici. Zásadní zlom v realizaci záměru nastal v roce 2017 a je velká pravděpodobnost, že od 

září 2018 bude občanská vybavenost v Turnově 2 výrazně posílena a využijí se stávající kapacity objektů, které 

v této lokalitě již jsou.  

 

Otevření pobočky Městské knihovny A. Marka v budově nádraží  

Prostor bude přístupný z rekonstruované chodby, má 118 m2 +  vybudované patro. Pobočka by měla být schopna 

zajistit plnohodnotný provoz pro dospělé, děti i mládež. Kromě půjčování jsou zde plánovány pořady kulturního a 

vzdělávacího charakteru, prostor je bezbariérový, tedy vhodný pro setkávání seniorů, pro maminky s kočárky.  Děti, 

které by čekaly na autobus či vlak, by zde mohly trávit volný čas. Plánován je celotýdenní provoz. Pobočka by se 

mohla stát chybějícím centrem komunitního života v této lokalitě, která bude dobře dostupná, otevřená veřejnosti 

napříč generacemi. 
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Náklady: 

 800 000,- Kč  (investice na vybavení pobočky knihovny) 

 100 000,- Kč (prostředky na otevření pobočky)  

 již zařazeno ve schváleném rozpočtu na rok 2018 

 navýšení úvazku na pracovníka – navýšení od září 2018 a cca 60 tis. nájem/rok + energie - bude řešeno 

rozpočtovou změnou dle aktuální stavu rozpočtu knihovny (zatím předpoklad navýšení 0,5 – 1,0 

úvazku)  

 

Využití prostor v objektu školy Alešova   čp. 1723  

Nabízeno je 2. patro školy, tzn. 11 tříd, 10 kabinetů, hygienické zázemí, oddělený vstup do školy – zadní vchod, 

omezený vstup do ostatních pater.  Prostor není bezbariérový, vstup vzhledem k bezpečnosti bude uzavřený (na 

zvonky). Vhodnou cílenou skupinou pro využití prostor jsou především děti a mládež a vhodným typem aktivit jsou 

kroužky a pravidelné aktivity, které navštěvuje stálá skupina účastníků. Prostory chceme využívat za účelem 

provozu školy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání, provozu mimoškolních aktivit pro žáky základních škol, 

volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit.  

 

Náklady:  

 nájem prostor  - 18 000,-Kč /měsíc, záloha energie – rozpočtové opatření – červen 2018  

 náklady na zajištění prostoru (150 tis.Kč.) - rozpočtové opatření – březen 2018  

 pokud ZUŠ a Žlutá ponorka rozšíří svoji činnosti, vzrostou postupně náklady na pomůcky, materiál  

 úklid prostor – zajištění úklidu a údržby společných prostor z rozpočtu města (předpoklad do 150 tis/rok) – 

rozpočtové opatření - červen 2018  

 již ve schváleném rozpočtu  -120 000,-Kč – na zřízení pobočky Střediska volného času  

 vybavení tříd se snažíme řešit s řediteli s minimálními náklady (např. formou zápůjčky)  

 
Diskuse: p. Báča, p. Houšková, p. Loukota, p. Špetlík, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: Chci se zeptat na bezbariérovost té pobočky, protože tady je napsáno, že prostor má 118 m2 plus 

vybudované patro. Na to patro se budou dostávat výtahem, nebo jak to tam bude řešené? To patro samozřejmě 

nebude bezbariérové. Bezbariérový bude vstup do přízemí, patro bude spíše pro děti. Ta dobrá myšlenka může 

dopadnout špatně ve chvíli, kdy město nebude tlačit na to, aby se z nádraží nestalo to, co tam bylo do teď. To 

znamená ta restaurace, co tam byla do teď, byla spíše postrachem pro cestující. Myslím si, že bezdomovci u toho 

vstupu by dokázali tu myšlenku opravdu hodit pod stůl. Myslím, že bude potřeba dbát na to, aby to tam bylo pěkné, 

čisté a slušné. Kdo jste se pohyboval letos po nádraží, tak víte, že tam už byl i dohled. Bezdomovců se tam už 

pohybuje skutečně málo a restaurační zařízení, které tam bylo v minulosti, tak s tím se tam vůbec nepočítá. Má tam 

být pouze rychlé občerstvení. Majitel objektu se snaží to, co tam bylo před tím, úplně vymýtit. Velmi kvituji za naši 

školu možnost dalších prostor, protože opravdu v současnosti je první stupeň u nádraží naplněn až po střechu. Tím, 

že tu družinu budeme moci přesunout jinam, tím se nám uvolní prostor pro výuku i doučování. Jsem rád, že se daří 

domluvit s Libereckým krajem. Je to dobrá vůle paní ředitelky Antošové. ZŠ u nádraží přetéká žáky, kdežto bývalá 

Integrovaná škola nemá ani polovinu počtu žáků, co měla před 8-9 lety. Tudíž nevyužít ten prostor v Alešovce by 

byla velká škoda. Jsem rád, že se to podařilo a určitě je to díky vstřícnosti paní ředitelky. Můžu potvrdit, že 

komunikace probíhá úplně jiným způsobem. Naše spolupráce je skutečně intenzivní. Paní ředitelka se nám snaží 

vyjít maximálně vstříc. Nikde jsem tu nenašla měsíční pronájem toho nádražního prostoru. Je to uvedeno 

v nákladech - 60 tisíc nájem za rok. 

 

usnesení ZM č. 43/2018 
 

ZM bere na vědomí  

informace k prioritě Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2 – k otevření pobočky Městské knihovny A. Marka 

v nádražní budově a k pronájmu prostor v objektu Alešova č. p. 1723, Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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5. „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ – schválení spolufinancování Města 

Turnov, individuální dotace FK Turnov, z. s.   
 

Rozprava:  

      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 1 392 718 Kč s DPH.  

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

133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu. FK Turnov, z. s. podalo po schválení v zastupitelstvu 

města (nutné kofinancování záměru ze strany města ve výši 40%) v srpnu 2017 žádost do tohoto programu a 

s žádostí uspělo. Žádost podával Fotbalový klub, abychom získali vyšší bodové hodnocení. 

Ve výběrovém řízení (administrovaném ve spolupráci s městem) na zhotovitele zakázky „ Fotbalové hřiště s umělou 

trávou“ byla vyhodnocena jako nejvýhodnější firma, SWIETELSKY stavební s.r.o., s nabídkovou cenou 16 334 134 

Kč včetně DPH. Dotační titul umožňuje i další náklady, spojené s realizací akce, zahrnout do uznatelných nákladů 

akce a tím umožňuje i na tyto náklady čerpat 60% dotace. Z tohoto důvodu jsme zahrnuli do uznatelných nákladů 

akce níže uvedené náklady na nezbytné činnosti: 

a) Náklady na projektovou dokumentaci pro provedení stavby 366 811 Kč (tuto PD již uhradilo Město Turnov a na 

základě Smlouvy jí prodá spolku FK Turnov,  z. s.) 

b) Náklady na výkon technického dozoru investora 90 000 Kč 

c) Náklady na autorský dozor Kč 50 000 Kč 

 

Celkem včetně nákladů na samotnou realizaci činí uznatelné náklady 16 840 945Kč. Z těchto nákladů předpokládá 

žadatel, FK Turnov, z. s., poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 60%, tj. 

10104 567Kč. Spoluúčast spolku FK Turnov, z. s. na uznatelné náklady činí 6 736 378Kč. Tato spoluúčast odpovídá 

spolu s dalšími náklady žádosti o individuální dotaci ve výši 6 823 804Kč 

 

Jaroslav Knížek nahlásil střet zájmů 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Knížek 

 

V diskusi zaznělo: 

Chci konstatovat, že z těch původních 20% to trošku naskočilo. Ano, ale zastupitelé mohli svou představu nějakým 

způsobem korigovat, protože již při tom usnesení, které bylo základem pro podání té dotace, už se hovořilo o 40%. 

Respektuji to, pouze konstatuji, že jsem byl svědkem takového optimismu. Chci jenom doplnit, že projekty jsou 

součástí dotace, ale ty peníze se zaplatí městu zpátky. Ten důvod je ten, že je to jako uznatelný náklad.  

 

usnesení ZM č. 44/2018 
 

ZM souhlasí  

S finanční spoluúčastí Města Turnova ve výši minimálně 40% z celkových nákladů (v předpokládané hodnotě Kč 6 

823 804,-) na akci „ Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 45/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace pro spolek FK Turnov, z. s., IČ 26660385 ke spoluúčasti na investiční dotaci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro tento spolek na akci „Fotbalové hřiště s umělou trávou“ ve výši 6 

823 804 Kč a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-002, která bude 

s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

 

 

 



6         Zápis Zastupitelstva Města Turnov dne 22. 3. 2018 
 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 4.449 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v daňových příjmech o 1.032 tis. Kč  

navýšení v nedaňových příjmech o 936 tis. Kč,  

navýšení v kapitálových příjmech o 367 tis. Kč,  

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 2.114 tis. Kč, 

 

Celkové výdaje se navyšují o 4.449 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 2.024 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 2.425 tis. Kč.  

Rezerva na rok 2019 ve výši 19 mil. Kč na ř. 324 – pro stavby VHS a rekonstrukce ZŠ Mašov 

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 325 dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, je pro rok 2018 ve výši 2.200 tis. Kč 

Nespecifikovaná rezerva po RO č. 2 zůstává ve výši 1,5 mil. Kč 

Financování zůstává na částce ve výši 87.452 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých úvěrů -13.789 tis. 

Kč, +45.805 zapojení zůstatku na účtech minulého roku, + zapojení přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve 

výši 55.436 tis. Kč na rekonstrukci nového úřadu čp. 466 ve Skálově ul. 

Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

Podrobný rozpis je součástí materiálu. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Zaregistroval jsem v tisku, že má být pro města významně snížen RUD. V loňském roce nám to 

navýšení, které zřídili starostové, nám přineslo více jak 12 mil. – to znamená, že bychom v příštím roce měli o 

minimálně 10 mil. méně. Máte o tom nějaké informace? Svaz měst a obcí se proti tomu ohradil. Snaží se 

argumentovat zcela správně tím, že do teďka nebylo městům a obcím vráceno rozpočtové určení daní v roku 2009, 

kdy přišla krize a kdy města a obce přišly o veliké peníze. Rozpočtové určení daní, k jehož změně došlo minulý rok, 

bylo fajn, ale je třeba říct, že velkou část jsme museli věnovat na navýšení platů ve všech sférách. Vím, že to 

vzbudilo velkou nevoli u všech samospráv. Jak se to vyvine, nedokážu vůbec odhadnout. Zareaguji na to při tvoření 

dalšího rozpočtu.  

 

usnesení ZM č. 46/2018 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení s upřesněním částky a s úpravou na 

řádku Investiční dotace pro FK Turnov, z.s. ve výši 6.823.804,- dle schválení smlouvy o poskytnutí dotace. 

Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 380.598.037 

Kč, navýšením o částku 4.448.037 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 468.049.149 Kč, navýšením o částku 

4.448.037 Kč, a financování ve výši 87.451.112 Kč. 

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

6. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.   
 

Rozprava:  
      Dovolujeme si Vám předložit ke schválení návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu 

sociální oblasti města Turnova. V rozpočtu města Turnova pro rok 2018 je schválena částka 1.100.000,- Kč, zůstatek 

z minulých let je 725.573 Kč. Celkem je tedy v rozpočtu fondu částka 1.825.573 Kč. Na sociální oblast je vyčleněna 

částka 600.000 Kč, na sociální služby částka 1.100.000 Kč. Správní rada se sešla k projednání a hodnocení žádostí 

dne 8.3.2018, posoudila došlé žádosti a navrhla vyhovět všem 12 žadatelům, kteří doručili žádosti v souladu 

s výzvou a platnými pravidly. Na sociální oblast bylo podáno 5 žádostí a na sociální služby 7 žádostí poskytovatelů 

sociálních služeb na 11 druhů registrovaných sociálních služeb. Financování sociálních služeb je formou 

vyrovnávací platby, město Turnov se připojuje k Pověření Krajského úřadu Libereckého kraje. Správní rada 

ohodnotila jednotlivé žádosti, provedla bodové hodnocení dle schválených kritérií, která jsou součástí pravidel pro 

poskytování finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.  Vzhledem k tomu, že 

sociální služby byly v letošním roce dostatečně financovány z prostředků MPSV (rozděleno Krajským úřadem 

Libereckého kraje formou dotace na činnost), bylo podáno i do dotačního řízení našeho města méně žádostí a 

požadováno i méně finančních prostředků. Proto správní rada doporučuje vytvoření rezervy na další období. 
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1. Sociální oblast: 

 

Na tuto oblast je vyčleněna z rozpočtu města Turnov částka 600.000,- Kč, podáno bylo celkem 5 žádostí. 

Správní rada navrhuje vyhovět všem pěti žadatelům. 

Z alokované částky pro tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit finanční prostředky dle následující tabulky: 

 

 
2. Sociální služby: 

 

Na tuto oblast byla schválena v rozpočtu fondu částka 1.100.000,- Kč. 

Správní rada navrhuje vyhovět všem žadatelům. Z alokované částky pro tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit 

finanční prostředky dle následující tabulky:   
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S návrhem správní rady na rozdělení dotací byla seznámena sociální a bytová komise Rady města Turnov na svém 

jednání dne 14.3.2018 a rada města 22.3.2018. S usnesením komise i rady bude zastupitelstvo seznámeno ústně na 

jednání. S jednotlivými organizacemi budou uzavřeny smlouvy. V případě, že zastupitelstvo města rozhodne přidělit 

částku menší než je 50.000,- Kč, budou smlouvy uzavřeny dle návrhů, které jsou uvedeny v příloze materiálu. 

 

Diskuse: 0 

 

Petra Houšková nahlásila střet zájmů 

 

usnesení ZM č. 47/2018 
 

ZM schvaluje  

spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace TURNOV, IČ 72744383, 

Studentská 1598, Turnov, příspěvek na projekt Výlet Českým rájem 6.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 48/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS TURNOV, z. s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt „Vstříc 

potřebným“ ve výši 2.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 49/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Zdravý zoubek, spolek IČ 22732896, Železničářů 216, Liberec, příspěvek na projekt Zdravý zoubek 2018 

ve výši 7.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu 

sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 50/2018 
 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude uzavřena s 

jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 

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

usnesení ZM č. 51/2018 
 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, Turnov, příspěvek na projekt „Deštník pro děti 

a rodiče“ ve výši 70.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnova v režimu de minimis č. 3/2018 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 52/2018 
 

ZM schvaluje  

spolku Centrum pro rodinu Náruč, z. s., IČ 70155097, Skálova 540, Turnov, příspěvek na projekt Centrum pro 

rodinu Náruč 2018 ve výši 400.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Turnova v režimu de minimis č. 5/2018 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 53/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec příspěvek na sociální službu Raná 

péče ve výši 27.000,- Kč a na sociální službu Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (s poruchou autistického 

spektra) ve výši 5.000,- Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních 

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

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

usnesení ZM č. 54/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IX - Perštýn, příspěvek 

na sociální službu Odborné sociální poradenství - projekt Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v 

nemocnici v Turnově ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 55/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá, příspěvek na 

sociální službu Osobní asistence - projekt Terénní sociální služby občanům města Turnov 40.000,- Kč a sociální 

službu Odlehčovací služby ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních 

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

Turnova. 

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

usnesení ZM č. 56/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Déčko Liberec, z. s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec příspěvek na sociální službu Odborné 

sociální poradenství - projekt Občanská poradna Liberec – pracoviště Turnov ve výši 40.000,- Kč. Jeho poskytnutí 

se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 57/2018 
 

ZM schvaluje  

Občanskému sdružení D.R.A.K., z.s.,  IČ 26636328, Oblačná 450/1, 460 05  Liberec 5, příspěvek na sociální službu 

Odborné sociální poradenství ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních 

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

Turnova. 

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

usnesení ZM č. 58/2018 
 

ZM schvaluje  

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

Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 

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

usnesení ZM č. 59/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS TURNOV, z.s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální službu 

Sociálně terapeutické dílny ve výši 100.000,- Kč a na sociální službu Podpora samostatného bydlení ve výši 

100.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 7/2018 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 60/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální 

službu Centra denních služeb SLUNCE VŠEM ve výši 120.000,- Kč a na sociální službu Odlehčovací služby ve výši 

10.000,- Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí 

dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 9/2018 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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7. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

            

8. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

9. Finanční dary z výtěžku 9. městského plesu   
 

Rozprava:  
      Dne 16. 2. 2018 se konal 9. ročník městského plesu ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov s.r.o. Ples je 

vždy spojen s charitativním záměrem a jeho výtěžek byl v posledních letech věnován organizacím, které pracují s 

dětmi, se zdravotně postiženými či jinak handicapovanými osobami. Z předešlých ročníků plesu byly finanční 

výtěžky věnovány Základní škole Turnov, Zborovská 519 na pořízení speciálních učebních pomůcek, spolku 

FOKUS Turnov na podporu akcí pro klienty spolku a v roce 2017 byly z výtěžku nakoupeny a instalovány venkovní 

cvičební prvky pro seniory v Rývových sadech. Rada města Turnov schválila na svém jednání 30. 11. 2017 záměr 

věnovat výtěžek z plesu 2018 Oddělení následné péče v Turnově a Domovu důchodců Pohoda na podporu formy 

nefarmakologické léčby uměním při společných setkáváních s dětmi, přičemž tyto formy mají pozitivní vliv na 

komplexní léčbu hospitalizovaných pacientů a klientů.  

Díky štědrosti všech sponzorů letošního městského plesu se podařilo získat z přímých finančních darů částku 33.000 

Kč a díky věcným darům sponzorů byly návštěvníkům plesu nabídnuty atraktivní ceny a prodejem čestných 

poukázek na odběr těchto cen byla získána částka 31.000 Kč. Celkový výtěžek z plesu, který je možné darovat na 

dobročinné účely, je tedy celkem 64.000 Kč. Tato částka bude řešena v rámci rozpočtového opatření č. 2 přidáním 

samostatného řádku do rozpočtu města. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 61/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Turnov organizaci Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 32.000 

Kč. Zároveň schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 62/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Turnov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve výši 32.000 

Kč. Zároveň schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  

10. Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy o.p.s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Hospic sv. Zdislavy o.p.s. na podporu její činnosti 

v roce 2018. Hospic je zdravotnické zařízení, jenž 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 2018 je v rozpočtu města pro tento účel alokována částka 

70.000 Kč, vycházející ze schváleného výpočtu.  

 

V roce 2017 byla dotace poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-17-006 schválená 

usnesením ZM č. 234/2017. Závěrečné vyúčtování dotace bylo předloženo v souladu s uzavřenou smlouvou 

a Dotačním statutem města Turnov. Příspěvek města na činnost hospice ve výši 72.000 Kč byl v roce 2017 využit na 

pokrytí části nákladů spojených s praním prádla pro klienty v lůžkovém hospici. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 63/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

hospice v roce 2018 ve výši 70.000 Kč a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov č. 7-18-001, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím  

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  

11. Individuální dotace - AC Turnov, z.s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč. Dotace 

má být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2017 byla pro tento účel alokována 

částka 400.000 Kč. Spolek AC Turnov, z. s. podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na tento projekt, tj. 

na zajištění 19. ročníku mezinárodního atletického mítinku Memoriál Ludvíka Daňka, který se bude konat v úterý 

29. 5. 2018. Předpokládané maximální celkové náklady na zajištění projektu jsou 1.500.000 Kč a na financování se 

budou podílet mimo města Turnov a spolku AC Turnov, z. s. také Liberecký kraj, Český atletický svaz, ČEZ, a. s. a 

Český klub olympioniků. V jednání je i podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

 

Jana Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: 

Chtěla bych poprosit zastupitele, zda byste mohli schválit tuto individuální dotaci pro náš každoroční meeting. I 

letos zveme nejlepší diskaře. Máme potvrzenou účast od nejlepších světových diskařů. Memoriál pořádáme, 

abychom uctili památku světového rekordmana a olympijského vítěze Ludvíka Daňka, a myslím si, že i z těch 

modernějších sportů se snažíme pozvat olympioniky z nedávné olympiády. Zatím jejich účast úplně přislíbenou 

nemáme, nicméně se nám podařilo, že tu již dvakrát byla Eva Samková. Tak doufáme, že se nám podaří, aby opět 

přijela. Docela blízko máme k Michalu Krčmářovi, který v biatlonu získal stříbrnou medaili. Doufáme, že mu to 

termínově vyjde. Rádi bychom uspořádali i nějakou autogramiádu.  

 

usnesení ZM č. 64/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 ve výši 400.000 

Kč na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2018 a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov č. 7-18-003, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

12. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2018 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 660.000 Kč, přebytek z minulého období je 50.243 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2018 v kulturním fondu 710.243 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno 37 žádostí o 

dotaci. Všechny žádosti byly doručeny řádně v termínu stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. 

Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 22. 2. 2018 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 35 

žádostí, z toho 2 žádosti navrhla podpořit pouze v případě doplnění informací od žadatele a uvedení do formálního a 

obsahového souladu s Dotačním statutem a příslušnými pravidly (Turnovské divadelní studio). Dále navrhla správní 

rada zcela vyloučit z této výzvy 2 žádosti pro předchozí dotační nekázeň žadatele, z toho 1 svým předmětem ani 

nespadá do programu na podporu kultury (Spolek rodáků a přátel Turnova o. s.). 
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č. žadatel přímé dotace požadavek návrh SRKF % z požad. 
    

1 LS Na Židli z.s. XXVIII. Turnovský drahokam 25 000 25 000 100     

2 LS Na Židli z.s. Prázdninové pohádkování 13 000 13 000 100     

3 Turnovanka - Turnovská bohéma, z.s. Posezení při dechovce 12 000 12 000 100     

4 Wisemusic s.r.o. FUNKIN´TURNOV 14 30 000 30 000 100     

5 Modrý kocour z.s. Modrý kocour 91 000 85 000 93     

6 
Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův 

Turnov a sychrov 
Hudební festival Dvořákův Turnov a 

Sychrov (63.ročník) 

55 000 55 000 100 

    

7 Turnovská bohéma, z.s. činnost spolku 12 000 12 000 100     

8 Muzeum Českého ráje v Turnově, př.org. 25. mezinárodní sympozium šperku 30 000 30 000 100 

    

   268 000 262 000 98        

č. žadatel akce požadavek návrh SRKF % z požad. body 
   

9 Muzeum Českého ráje Turnov, př.org. 
Edukativní dílny pro žáky, studenty 

a veřejnost 
20 000 19 000 95 69 

   

10 
Spolek přátel Muzea Českého ráje 
v Turnově, z.s. 

Letnice n statku u Dlasků - 24. 

ročník řemeslnických trhů - tentokrát 

v Dolánkách u Turnova 
100 000 84 000 84 59 

   

11 
Spolek přátel Muzea Českého ráje 

v Turnově, z.s. Výtvarný salon 
20 000 19 000 95 69    

12 
Spolek přátel Muzea Českého ráje v 

Turnově, z.s. 
Řezbářské sympozium  15 000 14 000 93 59 + 7 

   

13 Jana Zajícová 
Výstava Fotograf Českého ráje 
Oldřich Kočí (fotografie od první 

republiky do 70. let) 
5 000 2 750 55 37 

   

14 

Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. 

Oslava 100 let od založení ČSR, 

oslava 25 let od založení klubu 

(výstava v KCT a depu) 

10 000 5 200 52 38 

   

15 Zdeněk Buchta  Graffiti Jam Turnov 2018 30 000 7 500 25 20    

16 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Bukovina u Dolánek 
Posezení při dechovce 10 000 6 500 65 45 

   

17 Spolek IMUZA KONCERT K VÁNOCŮM 36 520 27 650 76 56    

18 Spolek IMUZA … K LETNÍMU SLUNOVRATU 23 000 16 000 70 50    

19 PSAD - Turnovská bohéma, z.s. Vánoční koncert 11 000 6 600 60 46    

20 Pavel Koreček TURN-OFF ROCK FEST 2017 35 000 23 000 66 48    

21 Mgr. Bára Havlátová Majáles 2018 20 000 16 000 80 44+10    

22 SUNDISK, s.r.o. Festival Dolánky 2018 79 000 59 000 75 56    

23 Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s. Festival na Jizeře 2018 60 000 39 000 65 49    

24 Lédl Jazz Q - Turnovská Bohéma, z.s. Neformjazzfest 2018 27 000 16 500 61 46    

25 
Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, 

z.s. Betlémské světlo 2018 
4 500 2 300 51 35    

26 Společnost bloumající veřejnosti, z. s. 
Premiéra divadelního představení 

Chvála bláznovství 
36 175 10 000 28 25 

   

 Turnovské divadelní studio - Turnovská 

bohéma, z.s. PONOŽKY - divadelní premiéra 
10 000 0 0  

   

 Turnovské divadelní studio - Turnovská 

bohéma, z.s. HANAKO - divadelní premiéra 
10 000 0 0  

   

   562 195 370 000 67        
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č. žadatel činnost spolku požadavek návrh SRKF 
% z 

požad. 
body 

   

27 Mgr. Pavel Mlejnek činnost skupiny Nothingham  6 000 3 500 58 28    

28 Pekařova společnost Českého ráje, z.s. činnost spolku 5 000 4 000 80 37    

29 
Pěvecký soubor Antonína Dvořáka 

(Turnovská bohéma, z.s.) 

činnost spolku Pěvecký soubor 

Antonína Dvořáka 
5 000 4 000 80 39    

   16 000 11 500 72        

č. žadatel publikace požadavek návrh SRKF 
% z 

požad. 

max.možný 

příspěvek 

   

30 
Marie Špačková 

CD/Do třetice v Českém ráji 

aneb "a takhle my si tu žijem" 

(300 ks) 
10 000 7 000 70 10 000 

   

31 Turnovská Bobéma - Lédl Jazz Q 

Profilové CD Lédl Jazz Q (500 

ks) 
10 000 7 000 70 10 000    

32 
Muzeum Českého ráje v Turnově, 

přísp.org. Muzejní čtvrtletník 
15 000 10 500 70 15 000    

33 
Občanské sdružení Paměť českého ráje 

a Podještědí 

Vlastivědný sborník Od Ještěda 

k Troskám 
15 000 10 500 70 15 000 

   

 Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. Náš Turnov č. 56 a 57 8 000 0 0 5 000    

   58 000 35 000 60     

 Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. Klopový odznak SRPT 5 000 0       

   
požadavky 

návrh 

SRKF 
     

  CELKEM   
904 195 688 500 

           

          

Diskuse: 0 

 

 
   

 

usnesení ZM č. 65/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt XXVIII. Turnovský drahokam ve 

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

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

  

usnesení ZM č. 66/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt Prázdninové pohádkování ve výši 

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

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 67/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt 

Posezení při dechovce ve výši 12.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 68/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti Wisemusic s.r.o., IČ 29035970 na projekt FUNKIN´TURNOV 14 ve výši 30.000 

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

kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 69/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na činnost spolku ve výši 12.000 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 70/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

25. mezinárodní sympozium šperku ve výši 30.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov 

a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 71/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost ve výši 19.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 72/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na projekt Výtvarný salon 

ve výši 19.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 73/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na projekt Řezbářské 

sympozium ve výši 14.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 74/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxx na projekt Výstava Fotograf Českého ráje Oldřich Kočí ve výši 2.750 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 75/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na projekt Oslava 100 let od 

založení ČSR, oslava 25 let od založení klubu ve výši 5.200 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 76/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxx na projekt Graffiti Jam Turnov 2018 ve výši 7.500 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 77/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČ 62013467 na projekt 

Posezení při dechovce ve výši 6.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 78/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt Koncert k Vánocům ve výši 27.650 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 79/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt … K letnímu slunovratu ve výši 16.000 Kč. 

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

kulturního fondu města Turnov. 

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

 

usnesení ZM č. 80/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská Bohéma, z. s., IČ 

26611856 na projekt Vánoční koncert ve výši 6.600 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 81/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxx na projekt TURN-OFF ROCK FEST 2018 ve výši 23.000 Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 82/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxx na projekt Majáles 2018 ve výši 16.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 83/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s., IČ 06138471 na projekt Festival na Jizeře 2018 ve 

výši 39.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 84/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt 

Neformjazzfest 2018 ve výši 16.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 85/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

světlo 2018 ve výši 2.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 86/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 70150443 na projekt Premiéra divadelního 

představení Chvála bláznovství ve výši 10.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

 

usnesení ZM č. 87/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxx na činnost uskupení Nothingham ve výši 3.500 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 88/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Pekařova společnost Českého ráje, z. s., IČ 15045901 na činnost spolku ve výši 4.000 

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

kulturního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 89/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská Bohéma, z. s., IČ 

26611856 na činnost spolku ve výši 4.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 90/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxx na vydání CD Do třetice v Českém ráji aneb „a takhle my si tu žijem“ ve výši 7.000 

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

kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 91/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na vydání 

CD Lédl Jazz Q ve výši 7.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 92/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

publikace Muzejní čtvrtletník ve výši 10.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 93/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. IČ 70155054 na vydání 

publikace Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám ve výši 10.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 94/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude rozhodnuto o přidělení dotace. 

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

usnesení ZM č. 95/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek Modrý kocour z.s., IČ 06798110 na projekt Postupová divadelní přehlídka Modrý 

kocour ve výši 85.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov č. 1-18-105, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 96/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČ 70104271 na projekt 

Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov ve výši 55.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov a zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-18-106, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 97/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na projekt Letnice na statku 

u Dlasků ve výši 84.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-18-110, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 98/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti SUNDISK s.r.o., IČ 25499441 na projekt Festival Dolánky 2018 ve výši 59.000 Kč. 

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

kulturního fondu města Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 

1-18-122, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

 

13. Rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských 

památkových zón   
 

Rozprava:  
      V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (městská památková zóna (dále jen MPZ). Stát – 

Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 vyhlašuje každým 

rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.  Město Turnov se přihlásilo do tohoto 

programu v roce 1995 a deklarovalo plnění Zásad tohoto státního programu. Povinnou přílohou pro přijetí do 

programu bylo zpracování vlastního Programu regenerace MPZ. Tento dokument byl v Turnově vypracován v roce 

1995. V letech 2004, 2009 a 2014 došlo k aktualizaci tohoto materiálu. Tyto dokumenty jsou uloženy v papírové 

formě na Odboru školství, kultury a sportu a zároveň umístěn v elektronické podobě na internetových stránkách 

Města.  Vnitřní fungování výše uvedeného dotačního titulu a alokace finančních prostředků z něj určených probíhá 

na základě Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen Program). Při výběru měst a 

stanovení výše finanční podpory posuzuje Ústřední komise Ministerstva kultury České republiky pro Program, do 

jaké míry město naplňuje podmínky Programu, kterými jsou zejména existence a kvalita městského programu 

regenerace, územně plánovací dokumentace a úroveň a výsledky činností místní pracovní skupiny. Dále se přihlíží k 

přiměřeným finančním potřebám na zachování památkových hodnot v území městské památkové rezervace nebo 

městské památkové zóny.  
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usnesení ZM č. 99/2018 
 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2018, a to následovně:  

Budova radnice č. p. 1, Náměstí Českého ráje, 511 01 Turnov (vlastník Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 

01 Turnov). Bude provedena výměna okenních výplní. 

Celkový objem prací v roce 2018 činí 780.443 Kč (z toho uznatelné náklady jsou 606.778 Kč).  

Jednotlivé podíly jsou tyto: 303.778 Kč z prostředků vlastníka, 303.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  

14. Kontrolní výbor   
 

Rozprava:  
      Předkládám závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018. V roce 

2017 se kontrolní výbor (KV) sešel celkem na jedenácti zasedáních (v červenci nezasedal). KV má devět členů, pro 

pracovní vytížení a rodinné záležitosti se členství v červnu 2017 vzdali Radka Šimůnková a Pavel Paickr. Činnost 

KV probíhala na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.  Kontrolní výbor vycházel ve své práci z Plánu činnosti 

KV na rok 2017, který byl schválen na zasedání KV 20. 3. 2017 a následně byl schválen na zasedání ZM dne 30. 3. 

2017.  Plnění jednotlivých činností bylo pravidelně projednáváno na zasedáních KV. Průběžně byly předkládány 

informace o účasti členů KV v hodnotících komisích výběrových řízení vyhlášených městem.  KV se pravidelně 

zabýval aktuálními otázkami rozvoje města (informace starosty města Ing. Tomáše Hockeho a místostarostky Mgr. 

Jany Svobodové). Členové KV adresovali vedení města připomínky, dotazy, podněty ze strany občanů Turnova.  

Podrobná zpráva je součástí podkladů pro zastupitelstvo města. 
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usnesení ZM č. 100/2018 
 

ZM schvaluje  

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 

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

usnesení ZM č. 101/2018 
 

ZM schvaluje  

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018 

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

 

Závěr   
 

Rozprava:  
      p Šorejs zve na vernisáž Klubu českých turistů, který letos slaví 130 let od svého vzniku. Vernisáž proběhne 

 od  8. 4. 2018 od 14hodin pod názvem "Najdi si svého dědečka".  Všichni se mohou přijít podívat až do 10. 6. 2018 

do Kamenářského domu. 

 

p. Maierová upozornila, že se v minulém týdnu, na malém hřišti u nádraží, pohybovala parta mírně odrostlých dětí, 

která zdevastovala významnou část oplocení tohoto hřiště. Upozorňuje pana ředitele na chování žáků ZŠ Alešova. 
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p. Mikula navrhl toto usnesení: 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

RM zpracovat a předložit na dubnovém jednání ZM kompletní přehled obchodních vztahů mezi Městem Turnov, 

jeho příspěvkových organizací či právnických osob, ve kterých město vlastní více než 50% vlastnický podíl. A 

zastupitelům města podnikajících buď jako fyzická osoba či jako vlastníků či statutárních orgánů podnikajících 

právnických osob či zaměstnavatele uvolněných zastupitelů za období 2014 až březen 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/2/10] 
  

 

V Turnově dne 29. března 2018 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Jiří Kos 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Michal Kříž 

ověřovatel zápisu 

 


