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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 

5. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 31. 05. 2018  
 

 
Přítomni: Bc. Zbyněk Báča, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. 

Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana 

Maierová, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. 

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

Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 Arnošt Černý, Ivan Kunetka, František Zikuda 

 Arnošt Černý, Ivan Kunetka, František Zikuda          

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 

Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota 

 

Přítomno 9 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. 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
       

usnesení ZM č. 148/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání Zastupitelstva Města dne 31. května 2018 s vypuštěním bodu Směna pozemků-parkoviště, 

autobusové nádraží Turnov a další řešení centrálního parkoviště. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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 SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

2 Analýza provozování VH majetku na území města Turnova po 

roce 2020 – prezentace 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:05 – 18:00 

Záležitosti odboru správy majetku 

3 Pomník Otakara Jaroše - návrat na původní stanoviště Ing. Tomáš Hocke                                                                           18:00 – 19:15 

4 Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov        

5 Prodej pozemků bytová zóna Hruštice - Károvsko        

6 Prodej pozemků Komerční bance, a.s. parc. č. 265/2 a 265/3 v k. 

ú. Turnov 

       

7 Projekt Nové radnice - zpráva o aktuální situaci        

8 Výběrové řízení na akci "Gymnázium - oprava čelní fasády" - 

závazek rozpočtu 2019 

       

9 Příspěvky občanů                                                                                 19:15 – 19:30 

10 Přestávka                                                                                 19:30 – 19:45 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11 Koncepce sportu 2018 – 2020 Mgr. Jana Svobodová                                                                           19:45 – 20:45 

12 Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.        

13 Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Turnov Mgr. Petra Houšková                                                                                 

14 Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

15 Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost Mgr. Petra Houšková                                                                                 

16 Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity 

       

 

2. Analýza provozování VH majetku na území města Turnova po roce 2020 - 

prezentace   
 

Rozprava:  
      K diskusi a prezentaci byl předložena Analýza provozování vodohospodářského majetku na území Turnova po 

roce 2020. V rámci projednávání byl přítomen Ing. Jan Plechatý, zpracovatel analýzy. 

 

Zadání analýzy se průběhu času vyvíjelo. Původně měla být analýza zpracována v rozsahu: 

 

Otázky směřující k vodohospodářské části: 

- Jaký model provozování bychom z hlediska ekonomické efektivity měli zvolit po vypršení koncesní 

smlouvy se SčVAK, a.s. (pro oblast Turnova)? 

Zpracovat modely s nutným finančním objemem potřebným k jednotlivým variantám: 

- nové samostatné provozní společnosti ve 100% vlastnictví města 

nové samostatné provozní společnosti ve 100% vlastnictví města s některými externě zadávanými 

pracemi – laboratoř, rozsáhlejší opravy 

- připojení se ke stávajícímu provozovateli v okolí – VaK Mladá Boleslav, VaK Jičín, SVS 

- koncesní řízení na nového provozovatele 

- společný podnik vlastníka a provozovatele na bázi obchodní společnosti – akciová společnost, 

společnost s ručením omezeným 

- Provést krátkou SWOT analýzu dalšího postupu 

 

Otázky směřující do právně-dotační oblasti: 

- Jaké jsou hrozby spojené s vystoupením Města Turnov z Vodohospodářského sdružení Turnov? 

- Rizika spojená s vracením peněz z projektů dotovaných EU – Čistá Jizera a další (nutné vyjádření SFŽP)? 

- Rizika spojená s projekty, na které je v této chvíli zažádáno (Úpravna vody Nudvojovice, Úpravy ČOV 

Turnov, Vodovodní řady Vesecko) – rovněž nutné vyjádření SFŽP? 

- Jaké jsou provozní hrozby ve stávajícím majetku (velké investice a opravy)? 
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Po diskuzi na výboru ZM pro vodohospodářský majetek pak bylo zadání upraveno následovně: 

- Jaké jsou hrozby spojené s vystoupením Města z VHS – jaké jsou postupné kroky, predikované 

náklady? 

- Jaká jsou rizika spojená s vracením peněz z projektů dotovaných EU - Čistá Jizera a další - dotace 

obdrželo Vodohospodářské sdružení Turnov? 

- Jaká jsou rizika spojená s projekty, na které je v této chvíli čerpáno – dotace obdržel VHS (Intenzifikace 

úpravny pitné vody v Turnově – Nudvojovicích, Odstranění zbytků manganu z vodovodní sítě 

Turnovska)? 

Důvodem zmenšení rozsahu byla nutnost zjistit základní principiální rámec majetkových vztahů, z kterého 

následně vychází i přistup k provozování VH majetku. Předkládaná analýza navíc připomněla historický vývoj 

přechodu VH majetku od privatizačních projektů až k založení Vodohospodářského sdružení Turnov. 

 

Obecně lze říci, že vodohospodářský majetek na území města byl usnesením zastupitelstva v rámci privatizačního 

projektu (na základě usnesení ZM v roce 1995) převeden z Fondu národního majetku na nově založené 

Vodohospodářské sdružení Turnov. Vystoupení z VHS Turnov je stanoveno ve stanovách společnosti velmi 

jednoduše. Reálně by bylo nutné provést ohodnocení vkládaného majetku a především jeho zhodnocení od roku 

1995 do současnosti. Vypočítat zhodnocení majetku není úplně jednoduché a obě dvě strany se musí dohodnout na 

modelu výpočtu.  

 

Fyzicky by bylo nutné oddělit VH síť na území města od ostatních částí předávacími objekty. Velmi 

komplikované se to jeví v případě Ohrazenic. 

 

Dotační tituly SFŽP čerpané na projekty typu čistá Jizera a další jsou vázány na dobu udržitelnosti let, kdyby 

neměl být majetek převáděn na další osobu. 

 

S ohledem na aktuální situaci VHS Turnov a staří stávajících stanov je nutné zahájit jednání o jejich úpravách 

směřující k posílení pozice Turnova, vyjasnění a konkretizaci většiny článků stanov. 

 

Druhým zásadním úkolem je vyřešení optimálního provozování VH sítí od roku 2020. Jednání začali probíhat od 

dubna 2018. 

 

S ohledem na aktuální situaci VHS Turnov a staří stávajících stanov je nutné zahájit jednání o jejich úpravách 

směřující k posílení pozice Turnova, vyjasnění a konkretizaci většiny článků stanov. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Hocke, p. Sekanina, p. Soudský, p. Kordová, p. Maierová, p. Hudec 

 

V diskusi zaznělo: 

Jaké máme usnesení výboru? Co doporučuje výbor zastupitelstvu města? Domnívám se, že jsme na jednání 

k žádnému usnesení nedošli. Tudíž v této chvíli výbor zastupitelům nic nedoporučuje. Přece se to nemůže obejít bez 

toho, aby se zas lidem zvedla voda. Kde vezmu ty finance? Jedině od lidí, když tu vodu opět zdražím. Jsou to peníze, 

které dostaneme jako dotaci ze státního fondu životního prostředí, anebo je tam dodají samosprávy. Město má 

menšinové postavení, co se týče rozhodování, ale většinové co se týká například majetku a tržeb. Co by se stalo, 

kdybychom se rozhodli vystoupit? Závěr analýzy je správný. Je třeba změnit stanovy VHS. Když se to nestane, tak 

město musí z toho svazku vystoupit. Systém uspořádání VHS se mi zdá jako nešťastný. Musí se změnit postavení 

Turnova v této organizaci. Mám pocit, že se vracíme na začátek našeho volebního období. Máme tu souhrnný 

materiál, který nás může posunout dál v rozhodování. Dlouhodobě navazujeme na to, co bylo vytvořeno v minulosti. 

Teď už je opravdu potřeba se nějakým způsobem rozhodnout. Samozřejmě to má své dopady na cenu vody. Zkoušel 

jsem také získat privatizační projekt. Bohužel se mi na městě nepovedlo ho získat. Nepovedlo se mi ho získat ani na 

VHS. Poctivě jsme privatizační projekt hledali, když jste se ho domáhal. Moc dobře víte, že jediná instituce, kde ho 

můžete najít, je ministerstvo financí. Z vodohospodářského sdružení vystupovat nechci, ale měli bychom dostáhnout 

úpravy stanov, a to se mi jeví jako jediná správná cesta. Tehdy, když bylo vytvářeno to původní vodohospodářské 

sdružení, tak nebyly představy, jakého rozvoje VHS dosáhne. Možná sice patříme mezi města, která mají vodu 

dražší, ale máme kvalitní pitnou vodu. Stále si investuje i do kanalizační sítě. Tady nepadlo o zdražování ani slovo.  
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usnesení ZM č. 149/2018 
 

ZM projednalo  

Analýzu provozování vodohospodářského majetku na území Města Turnov od rok 2020. 

ZM pověřuje zástupce města v orgánech Vodohospodářského sdružení Turnov jednat o nových stanovách sdružení, 

které povedou k posílení rozhodovací pozice města Turnov, s ohledem na velikost vodohospodářského majetku a 

velikost tržeb na území města. 

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

3. Pomník Otakara Jaroše - návrat na původní stanoviště   
 

Rozprava:  
      Předkládám návrh na navrácení pomníku Otakara Jaroše do prostoru bývalých kasáren, soudobě před objekt 

Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy ve Zborovské ulici. Otakar Jaroš se stal symbolem 

Sokolského závodu branné zdatnosti. Umístění pomníku dokumentuji na archivních fotografiích z roku 1974. To je 

ještě na pomníku uveden nápis „Sokolovo“. V průběhu sovětské okupace Turnova byl pomník pravděpodobně 

vzhledem k pozdějšímu oplocení celých kasáren vlnitým plechem a betonovými ploty přesunut. Kdy se tak stalo, ani 

archivní materiály o tomto přesunu nebyly dochovány. Pomník není v dobrém stavu a bylo by vhodné ho zásadněji 

opravit. Kámen, do kterého je vložena pamětní deska, je z kozákovského čediče (melafýrový mandlovec), který 

bohužel nepatří k nejtrvalejším a dochází k jeho erozi. Pomníky, které jsou ve Skálově ulici, vykazují určité 

monumentální výtvarné zpracování. Tento pomník je jiného zpracování a z hlediska vnímání veřejného prostoru mu 

sluší více komorní prostředí. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke, p. Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: 

Navrhované umístění je trošku schované od očí veřejnosti. Důstojnější místo se mi jeví to, jaké je na fotografii číslo 

tři v materiálech, v dolní části té louky. Je to místo velice dobře viditelné. Je tam i prostor pro volný přístup lidí pro 

případná shromáždění. Řešili jsme to jak v komisi pro městskou památkovou zónu, tak s architekty. Problémem je, 

že pomník potřebuje jakási „záda“. Pod tou lípou se podařilo vytvořit krásný prostor. Přemýšleli jsme i o tom, že 

bychom vysadili různá křoví nebo květiny, které by ty „záda“ vytvořily. Rádi bychom to přenesli i s tím kamenem, 

ale ten nemá dobrou životnost, dochází u něho k erozi. Zkoumali jsme to opravu pečlivě. Proč na fotkách, na tom 

pomníku, je napsáno „Sokolovo“? Kdo ten nápis změnil a proč? Sloužilo to k tehdejší propagandě. 

 

Z veřejnosti vystoupil p. xxxxxx: 

Pamatuji si, kdy se ten pomník do Turnova stěhoval. Bylo to na počátku 70. let. Kapitán Jaroš byl velitelem 

spojovací jednotky. Pomník se stěhoval po roce 1975. Chci, abyste stěhování tohoto pomníku citelně zvážili. 

Nemáme peníze na chodníky, ale stěhujeme pomníky. Ten pomník je dneska v místech, kde máme pomník padlých 

v obou světových válkách. Je to celý takový prostor, který je i v památkové zóně, kde se shromažďují lidé a 

probíhají tam květnové či říjnové oslavy. Myslím, že stávající místo je na nejvýš vhodné.  

 

usnesení ZM č. 150/2018 
 

ZM schvaluje  

návrat pomníku Otakara Jaroše do prostoru bývalých kasáren, soudobě před objekt Obchodní akademie, hotelové 

školy a střední odborné školy ve Zborovské ulici, kde byl historicky umístěn. 

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

4. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov   
 

Rozprava:  
      Město Turnov je členskou obcí dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov), které zajišťuje provozování, rozvoj a péči o vodohospodářský majetek. Členské obce svazku pravidelně 

přispívají na investiční aktivity VHS Turnov realizované na území členské obce. Na odbor školství, kultury a sportu 

bylo doručeny pět žádostí VHS Turnov o individuální dotaci v celkové výši 26 038 000 Kč.  

 

 1) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 5 000 000 Kč. Jedná 

se o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce v Turnově, 

Ohrazenicích a Přepeřích – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích v I. etapě  
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2) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 5 000 000 Kč. Jedná 

se o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce 

v Nudvojovicích s názvem Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z 

pitné vody  

 

3) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 12 000 000 Kč. 

Jedná se o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce – 

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.  

 

4) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 644 000 Kč. Jedná se 

o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce v Turnově – 

výstavba vodovodu a dostavba kanalizačních přípojek, Hruštice – Károvsko.  

 

5) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 3 394 000 Kč. Jedná 

se o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce v Turnově – 

oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova.  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 151/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5 000 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a 

vodovodu v Přepeřích - I. etapa., zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 

7-18-004, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude 

řídit platným Dotačním statutem města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 152/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5 000 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních 

rizik z pitné vody se zařazením druhé splátky individuální dotace ve výši 1 000 000 Kč do rozpočtu města pro rok 

2019, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-005, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným 

Dotačním statutem města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 153/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 12 000 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 

Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska se zařazením druhé splátky 

individuální dotace ve výši 5 000 000 Kč do rozpočtu města pro rok 2019, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-006, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 

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

usnesení ZM č. 154/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 644 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – výstavba vodovodu a dostavba kanalizačních přípojek, Hruštice-Károvsko, 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-007, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem 

města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 155/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 3 394 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova, zároveň schvaluje znění 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-008, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. 

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

5. Prodej pozemků bytová zóna Hruštice - Károvsko   
 

Rozprava:  
      Na základě usnesení RM č. 197/2018 ze dne 4. 4. 2018 byl řádně zveřejněn záměr prodeje pozemků v bytové 

zóně Hruštice-Károvsko a to v období od 5. 4. 2018 do 21. 5. 2018. Pro podporu prodeje a co nejširší informovanost 

byla podána inzerce na inzertní server a do tisku. Termín konání výběrového řízení byl stanoven na den 23. 5. 2018 

v 16hodin. 

Výběrového řízení se zúčastnilo 16 zájemců. Všichni zájemci byli podrobně seznámeni s pozemky i s umístěním 

kabelového vedení v prodávané pozemkové parcele č. 1007/75. Od zájemců byly vybrány vratné kauce ve výši 

30.000,- Kč od každého účastníka řízení. 

 

Nabízené pozemky byly prodány tímto způsobem: 

1. 1007/72 výměra 835m2 

Vyvolávací cena tohoto pozemku byla 1.127.250,- Kč. 

Vítězem výběrového řízení se stal pan xxxxxxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkou kupní ceny 1.850.000,- Kč včetně 

DPH (2.197,- Kč/m2). Druhým s nejvyšší nabídkou se stal pan xxxxxxxx. 

 

2. 1007/73 výměra 839m2  

Vyvolávací cena tohoto pozemku byla 1.132.650,- Kč. 

Vítězem výběrového řízení se stali pan xxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkou kupní ceny 1.900.000,- 

Kč včetně DPH (2.264,- Kč/m2). Druhým s nejvyšší nabídkou se stal pan xxxxxxxx. 

 

3. 1007/74 výměra 687m2 

Vyvolávací cena tohoto pozemku byla 927.450,- Kč. 

Vítězem výběrového řízení se stali pan xxxxxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkou kupní ceny 

1.510.000,- Kč včetně DPH (2.215,- Kč/m2). Druhým s nejvyšší nabídkou se stal pan xxxxxxxxxxxxx. 

 

4. 1007/75 výměra 850m2 

Zájemci o tento pozemek byli před zahájením výběrového řízení seznámeni jak se způsobem výpočtu ceny - 

stavební pozemek a zeleň, tak i s umístěním vedení datového kabelu ve vlastnictví PAMICO CZECH s.r.o. v zelené 

části prodávaného pozemku, na které bude uzavřena smlouva o věcném břemeni. 

Vítězem výběrového řízení se stali pan xxxxxxxxxxxx Nisou a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkou 

kupní ceny 1.950.000,- Kč včetně DPH (2.294,- Kč/m2). Druhým s nejvyšší nabídkou se stala paní xxxxxxxx. 

Vítězům jednotlivých výběrových řízení byla složená kauce ve výši 30.000,- Kč převedena jako záloha na kupní 

cenu, všem ostatním vrácena ihned po skončení výběrového řízení. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Ta dotace, ten milion na Károvsko, je placena z těchto peněz? Ano, ve své podstatě to tak je.  

 

usnesení ZM č. 156/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4332-4/2018, parc. č. 1007/72 

výměra 835m2, v k. ú. Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a 

čase cenou obvyklou, ve výši 1.850.000,- Kč vč. DPH do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx . Daň z nabytí nemovitosti 

uhradí kupující, správní poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 157/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4332-4/2018, parc. č. 1007/73 

výměra 839m2, v k. ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a 

čase cenou obvyklou, ve výši 1.900.000,- Kč vč. DPH do spoluvlastnictví ve výši podílu 1/2 z celku panu xxxxxx a 

podílu 1/2 z celku slečně xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za návrh 

vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 158/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4332-4/2018, parc. č. 1007/74 

výměra 687m2, v k. ú.  Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a 

čase cenou obvyklou, ve výši 1.510.000,- Kč vč. DPH do společného vlastnictví ve výši podílu 1/2 z celku pro pana 

xxxxxxxxxxx a podílu 1/2 z celku pro slečnu xxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní 

poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 159/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4332-4/2018, parc. č. 1007/75 

výměra 850m2, v k. ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a 

čase cenou obvyklou, ve výši 1.950.000,- Kč vč. DPH do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx.  Daň z 

nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

6. Prodej pozemků Komerční bance, a.s. parc.č. 265/2 a 265/3 v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      ZM předkládáme ke schválení žádost doručenou na odbor správy majetku, ve které žádá centrála Komerční 

banky a.s. o prodej pozemků p. č. 265/2 a p. č. 265/3 v k. ú. Turnov. 
 

Pozemky p. č. 265/2 o výměře 55m2 a 265/3 o výměře 185m2 jsou zpevněnou parkovací plochou umístěnou za 

stávajícím objektem Komerční banky, a.s. v Palackého ulici. Komerční banka, a.s. tyto pozemky využívá na základě 

nájemní smlouvy jako parkovací plochy pro své zaměstnance a rádi by odkupem narovnali majetkový a faktický 

stav. Hodnota pozemků v dané lokalitě se dle tabulky orientačních cena pozemků dle funkčního využití stanovené 

územním plánem je 1500,- Kč/m2. Před časem byl na obdobný pozemek v této lokalitě i užití (parkoviště) na žádost 

Města vypracován znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou ve výši 1610,- Kč/m2. Odbor správy majetku 

navrhl Radě Města převzít cenu obvyklou dle znaleckého posudku. 
 

Při projednávání této věci rada města požadovala stanovení ceny dle kupní smlouvy na pozemek pro budoucí 

parkoviště u Havlíčkova náměstí (cena v této kupní smlouvě je 2340,- Kč/m2) a uložila OSM další jednání ohledně 

prodeje těchto a přilehlých pozemků. Požadavky rady města byly projednány se zástupcem Komerční banky a.s. a 

Komerční banka s kupní cenou ve výši 2340,- Kč souhlasí.  

 

Diskuse: p. Maierová, p. Hocke, p. Těhníková, p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: 

Pozemek je před pozemkem Komerční banky - my bychom při té dražbě museli ošetřit přístup pro banku? Je otázka, 

jestli bychom ten pozemek neměli zatížit věcným břemenem pro Komerční banku. Postup jednání byl dodržen podle 

zákona o obcích. Mohl se přihlásit kdokoliv. Tento postup provádíme běžně a Zastupitelstvo Města nemělo nikdy 

připomínky. Pokud bychom ten pozemek prodali, nebude se to týkat i okolních pozemků? Pozemek u malé Jizery je 

pozemek města, stejně tak jako ten pozemek před tím. 
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Usnesení navržené panem Mikulou: 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

radě města vyhlásit prodej pozemků výběrovým řízením formou dražby s vyvolávací cenou 516.600,-Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/0/13] 
  

Původně navrhované usnesení: 

usnesení ZM č. 160/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků p. č. 265/2, 265/3 o celkové výměře 240m2 v k. ú. Turnov za kupní cenu stanovenou jako obvyklou 

ve výši 2340,- Kč/m2, tj. celkem 516.600,- Kč do vlastnictví Komerční banky, a.s. IČ 45317054. Kupující uhradí 

správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/8] 
  

7. Projekt Nové radnice - zpráva o aktuální situaci   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám průběžnou zprávu a stavbě Nové radnice v objektu čp. 466, Skálova ulice v Turnově a 

zároveň výčet víceprací a méně prací od listopadu 2017 do května 2018. V této chvíli se jedná o největší investiční 

akci města financovanou z našeho rozpočtu. 

 

V této chvíli jsou provedeny všechny demoliční práce na hlavním objektu. Z 90% jsou provedeny sanační práce na 

suterénu. Je vybetonováno hlavní schodiště a výtahová šachta z 1. podzemního podlaží do podkroví. V celém 

objektu probíhají montáže vnitřních rozvodů. Byla zahájena montáž oken, zateplovacího systému, byly zahájeny 

práce na vnitřních omítkách (3 podlaží jsou provedeny), úpravy krovu a střešní konstrukce. Byla položena polovina 

střešní krytiny. V exteriéru začala stavba přístřešku a garáží pro služební automobily a hrubé terénní úpravy. Stavba 

pokračuje dle harmonogramu, bez ohledu na přijatý dodatek č. 2 se snažíme udržet tempo prací. 

Fotografie naleznete na: https://www.turnovskovakci.cz/zapisnik-vse/kontrolni-den-stavbe-roku/ 

 

Další financování: 

Konečná cena dle dodatku č. 1-č.3    61 499 858 Kč vč. DPH 

TDI+supervize+BOZP         744 000 Kč vč. DPH 

Odhadovaný dodatek č.4 (spíše pesimistická var.)   1 500 000 Kč vč. DPH 

Celkem tedy      63 743 858 Kč vč. DPH 

 

v řádku rozpočtu 2017 Rekonstrukce čp. 466 částka   4 540 000 Kč vč. DPH 

v řádku rozpočtu 2018 Rekonstrukce čp. 466 částka  57 000 000 Kč vč. DPH  

 

Z výše uvedeného přehledu navrhuji v červnu provést rozpočtovou změnu spočívající v navýšení řádku 

Rekonstrukce čp. 466 o částku 2 mil. Kč.  

 

Diskuse: p. Frič, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Chtěl bych se zeptat na termín dokončení stavby? Termín je stanoven na konec listopadu 2018. Rád bych tam pro 

veřejnost udělal den otevřených dveří.  
 

 

 

usnesení ZM č. 161/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o aktuální situaci projektu Nová radnice (rekonstrukce čp. 466, Skálova ulice, Turnov) a pověřuje starostu 

navýšením řádku Rekonstrukce čp. 466, Skálova ul. o 2 mil. Kč v rámci červnového rozpočtového opatření. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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8. Výběrové řízení na akci "Gymnázium - oprava čelní fasády" - závazek rozpočtu 

2019   
 

Rozprava:  
      Žádám zastupitele o schválení převodu finančních prostředků na akci „Gymnázium – oprava čelní fasády“ 

z rozpočtu roku 2018 do rezervy roku 2019 ve výši 3 950 tis. Kč a to z níže uvedených důvodů: 

Z rozhodnutí RM bylo dne 26. 1. 2018 vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na zhotovitele 

akce. V termínu do 19. 2. 2018 byly podány celkem dvě nabídky. Jedna nabídka byla vyloučena pro nesplnění 

kvalifikačních předpokladů. Proto hodnotící komise doporučila radě města ke schválení nabídku zbývající firmy V a 

N CL s.r.o. za nabídkovou cenu 3 868 976,- Kč vč. DPH. Rada města odsunula schválení vybraného účastníka až po 

schválení účelové dotace Libereckým krajem. Rada Libereckého kraje odsouhlasila dotaci na tuto akci ve výši 700 

tis. Kč dne 3. 4. 2018, následně pak i zastupitelstvo Libereckého kraje. V současné době se podepisuje smlouva o 

poskytnutí dotace. Rada města Turnova pak schválila vybraného účastníka firmu V a N CL s.r.o. na svém zasedání 

dne 4. 4. 2018. 

 

Dne 23.4.20418 však firma V a N CL s.r.o. oznámila, že tuto zakázku nebude schopna z kapacitních důvodů 

v letošním roce realizovat. Na základě této skutečnosti byla RM nucena dne 31. 5. 2018 výběrové řízení zrušit, 

protože v zadávacím řízení nezbyl žádný účastník. Vypisovat nové výběrové řízení s realizací v letošním roce nemá 

smysl, protože stavební firmy jsou pro letošní rok kapacitně vytíženy. Navíc počátkem října probíhá na gymnáziu 

oslava výročí 110 let vzniku a nebylo by vhodné, aby zde probíhala stavební činnost. Na druhou stranu by byla 

škoda přijít o již schválenou dotaci ve výši 700 tis. Kč z Libereckého kraje, muselo by se však požádat o její 

prodloužení na r. 2019. 

 

Žádáme proto o souhlas k převodu finančních prostředků na tuto akci z rozpočtu roku 2018 do rezervy roku 2019, a 

to ve výši 3 950 tis. Kč a zároveň o schválení tyto finanční prostředky vyčlenit pro tuto stavbu do rozpočtu roku 

2019. 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Hocke, p. Hodík 

 

V diskusi zaznělo: 

Nestálo by za úvahu udělat tu fasádu celou a ne jenom její přední část? Je to velká investice, kterou bychom zavázali 

ty, co půjdou za námi. Proto jsem opatrný. Myslím si, že kdybychom to udělali jako celek, přišlo by to levněji. Je to 

ve vaší kompetenci, ale v tuto chvíli ani neznáte návrh rozpočtu na příští rok. Jádrová omítka nedrží na tom zdivu. 

Cena je ověřena soutěží. V téhle chvíli se mi to zdá jako zodpovědné řešení.  

 

usnesení ZM č. 162/2018 
 

ZM souhlasí  

se zařazením stavby „Gymnázium – oprava čelní fasády“ a vyčleněním finančních prostředků do rozpočtu roku 2019 

v předpokládané výši 3 950 tis. Kč. 

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

9. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Z občanů vystoupil p. xxxxxxx, který upozorňoval na to, že se občané ptají, proč instituce, které jsou placeny 

z městských peněz, nevykonávají svou práci, a proč to musejí dělat občané. Proč lidé musejí volat Technické služby 

Turnov, aby vyčistily kanalizaci? Proč mají volat městkou policii kvůli tomu, když auto stojí před jejich pozemky? 

Proč to musejí dělat občané a ne ti, kteří jsou za to placeni?  

Pan starosta argumentoval tím, že by musel mít více zaměstnanců. Na webových stránkách města také funguje 

aplikace hlášení závad, kam lidé případný problém mohou oznámit. 

Pan zastupitel Soudský se zastal zaměstnanců Technických služeb Turnov, protože není v jejich silách vědět úplně o 

všem.  

Paní zastupitelka Maierová nevidí na tom nic špatného, když si občan všímá věcí kolem sebe. Jedná se o běžný 

zájem o město, kde kterém žije. To, že upozorní a požádá, že je někde něco špatně, požaduje za správné.      
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10. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

11. Koncepce sportu 2018 - 2020   
 

Rozprava:  
      Poslední koncepce sportu byla platná pro období 2012 – 2015. Od konce její platnosti probíhala jednání se 

zástupci sportovních subjektů (sportovní komisí), přesto nedošlo ke konsensu. V této souvislosti je třeba k materiálu 

ke schválení koncepce sportu dodat, že dle zákona č. 230/2016. Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, mají obce povinnost zpracovat plány rozvoje sportu do 18 měsíců ode 

dne nabytí účinnosti upraveného znění zákona, tj. do 30. 6. 2018. Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 

2020 byl schválen zastupitelstvem kraje 30. ledna 2018.  

 

Diskuse: p. Báča, p. Svobodová, p. Hudec, p. Kordová, p. Soudský, p. Marková, p. Maierová, p. Mikula, p. Hodík, p. 

Sekanina, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: 

Přijde mi neuvěřitelné zpracovávat koncepci sportu bez sportovní komise. Naposledy o tom sportovní komise 

mluvila v prosinci. Schvalovat materiál týkající se sportu bez sportovců mi přijde zarážející. Sportovci by toho měli 

rozhodně mluvit, a to jako komise. Měli bychom názor sportovců bezpochyby znát. Vadí mi, že v materiálech je 

pouze a jenom zmínka o Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020. Mělo by se o tom v tom materiálu 

mluvit. Je to pouze soubor informací. Plán rozvoje nám jako městu nic neukládá. Ukládá nám zákon o podpoře 

sportu, že 30. 6. 2018 by měly mít samosprávy schválenou koncepci sportu. Rok a půl jsme na koncepci sportu 

pracovali a se všemi připomínkami jsme se snažili vypořádat. Myslím si, že z podkladů je zřejmé, jak město Turnov 

přistupuje k podpoře sportu. Chybí tam investiční priority jednotlivých spolků. Koncept sportu v Libereckém kraji 

není ještě pořádně dopracován. Liberecký kraj již splnil tu zákonnou povinnost a koncepci sportu má schválenou. 

Tato předložená koncepce není v rozporu s Plánem rozvoje spotu v Libereckém kraji. Žádná koncepce není 

samospasitelná. Měl by to být dokument, který umí zareagovat za změny, které nastanou. Na sportovní komisi byly 

4 pracovní skupiny. My jsme to dodělávali a zpracovávali. Nápady pochází z velké části od pracovních skupin. 

Bohužel ne všechna usnesení ze sportovní komise byla přijata, jak je vidno v materiálech. Sportovci by měli říct, jak 

si to představují, a jak by to chtěli. Odbor školství by měl být ten poslední, který by měl něco dopracovávat. Já jsem 

byl vždycky ten, co byl proti. Nelíbí se mi, jak to funguje na té komisi. Z mého pohledu sportovní komise nefunguje. 

Na konkrétních cílech jsme se nedomluvili. Sportovní komise toto téma probírala 6x za ty 2 roky. V této koncepci 

jsou poměrně závazné věci, byť pokračují se současné doby. Nevidím na tom až takovou obecnost, protože se tu 

k něčemu zavazujeme. Chybí mi tu sedmá kapitola, která tu není. Každý spolek by měl doložit stručný popis do 

dalších let.  

 

vystoupil p. xxxxxxxx – To, že by tento materiál pouze popisoval současný stav, mi nevadí. Na sportovní komisi 

jsme se shodli na tom, co v té koncepci má být. Text se tam nikdy neprojevil. Doporučuji Vám, abyste si otevřeli 

koncepci sportu z minulého období. Na rozdíl od tohoto materiálu to tak bylo napsáno správně. Vůbec tam nejsou 

věci jak pracovní tak investiční. Tento materiál v žádném případě nedoporučuji, aby byl schválen. Termín 30. 6. není 

úplné drama.  

 

usnesení ZM č. 163/2018 
 

ZM neschvaluje  

předloženou koncepci sportu na období 2018 – 2020 a pověřuje vedení města, společně se sportovní komisí, 

přepracováním materiálu s přihlédnutím k Plánu rozvoje sportu Libereckého kraje 2018 – 2020, a předložit ho na 

červnovém zasedání Zastupitelstva Města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/3/6] 
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12. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (dále jen TJ Turnov) 

ve výši 300 tis. Kč. Dotace má být určena na opravu střechy na turistické chatě v Kořenově čp. 201, která je ve 

vlastnictví spolku TJ Turnov. 

Chatu v Kořenově považuje TJ Turnov za nedílnou součást sportovních zařízení v majetku spolku a její přínos 

nebere prioritně pouze za ekonomický, ale za významné doplnění sportovních a společenských možností nejen pro 

členy spolku, ale i pro ostatní veřejnost. Mimo veřejnosti využívají chatu k pořádání sportovních soustředění, 

lyžařských výcviků a volnočasových pobytů některé sportovní oddíly, ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, Gymnázium Turnov 

atd. Spolek by rád postupným zlepšováním interiéru a exteriéru chaty nadále tento typ ubytování zachoval. Současná 

cena pronájmu chaty je v rozmezí 110 – 200 Kč/os/noc a odpovídá reálnému stavu objektu a poptávce. 
 

Současný stav střešní krytiny na objektu je ve velmi špatném stavu a vyžaduje celkovou opravu. Celkové 

předpokládané náklady na opravu střechy jsou spolkem odhadnuty na 361 tis Kč. V předběžném rozpočtu je 

zahrnuta nová krytina 174 tis. Kč, demontáž staré a montáž nové krytiny včetně hydroizolace 134 tis. Kč, výroba a 

montáž klempířských doplňků 28 tis. Kč a ostatní náklady spojené s opravou střechy 25 tis. Kč. Spoluúčast spolku 

na nákladech činí celkem 61 tis. Kč. TJ Turnov (zaměstnanci spolku) se dále bude podílet na opravě střechy i 

nefinanční svépomocí (tj. zajištění stavebních příprav, opravy komínu, likvidace krytiny, likvidace větracích 

stoupaček, stavebního dozoru atd.). TJ Turnov žádá o spolufinancování této opravy střechy z rozpočtu města Turnov 

částkou 300 tis. Kč. 
 

Diskuse: p. Sekanina, p. Stárek, p. Tomsa, p. Soudský, p. Červinková, p. Hodík, p. Frič, p. Maierová, p. Kříž 
 

V diskusi zaznělo: 

Zajímaly by mě tržby na chatě za rok. Pohybuje se to nad 300.000 Kč. Je to mírně v plusu. Slouží jenom pro 

Tělovýchovnou jednotu nebo se využívá i komerčně? Chatu nabízíme v rezervačním systém na internetových 

stránkách. Virtuální prohlídka tam nefunguje. Komerčně je to hodně špatně uchycené. Měli byste se snažit na tom 

více vydělat. TJ není primárně komerční záležitosti. Pokud zbývá kapacita, ať je to nabízeno i komerčně. Nemám 

problém podpořit to.  Když si ty čísla dáte do kalkulačky, tak zjistíte, že je ta chalupa využita na 18%. Ta zbývající 

procenta je potřeba nějakým způsobem prodat. Pokud má chata určité stáří, a vy nemáte dostatek financí tu chatu 

udržovat, tak se to nedá utáhnout. Mělo by se tam dosáhnout větší rentability. Celkový rozpočet na opravu je 

361.000Kč – nedokážu pochopit, proč po nás žádají 300.000Kč. Za mě nechci financovat skoro celou částku. Chcete 

je donutit, aby to prodali? Nepodpořit takovou banalitu se mi zdá jako rána pod pás. Já jsem pro, myslím, že město 

touto částkou může přispět. Spravit střechu, to je mi jeví jako taková základní věc. Proč bychom kvůli tomu měli tu 

chatu rušit? Je to minimální investice z mého pohledu.  
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 300 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na 

opravu střechy na objektu čp. 201 v obci Kořenov a zároveň a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov č. 7-18-010, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/1/13] 
  

13. Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Turnov   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov (dále jen T. J. Sokol) 

ve výši 50 tis. Kč. Dotace má být určena na zajištění organizace Krajského všesokolského sletu v Turnově, který se 

uskuteční dne 10. 6. 2018. 

Česká obec sokolská je významným partnerem oslav výročí vzniku samostatného Československého státu a pro 

tento rok bude organizátorem několika významných akcí na území celého kraje. Nejvýznamnější událostí bude XVI. 

všesokolský slet. Ve dnech 9. – 10. 6. 2018 proběhne v Turnově dvoudenní setkání sokolů z celého kraje. Celkové 

předpokládané náklady na dvoudenní program jsou spolkem odhadnuty na 333 tis. Kč. V předběžném rozpočtu jsou 

zahrnuty náklady na pronájem prostor 90 tis. Kč (hala, tělocvična, stadion, šatny apod.), ozvučení stadionu 25 tis. 

Kč, stravování, ubytování, občerstvení a cestovné účastníků 145 tis. Kč, propagaci sletu 22 tis. Kč (propagační 

předměty, plakáty, media, ceny do soutěže atd.), doprovodný program 21 tis. Kč a organizační zajištění sletu 30 tis. 

Kč. Podrobný rozpočet akce je přílohou tohoto materiálu. T. J. Sokol žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu 

města Turnov částkou 50 tis. Kč.  
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Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 164/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 

13582518 na organizaci Krajského všesokolského sletu v Turnově a zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-009, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

14. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100 000 Kč. V rámci 

vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu stanoveného účelu pro 

žadatele vyčleněno 40 000 Kč. 

V rámci výzvy bylo doručeno celkem pět žádostí o dotaci. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města 

Turnov jako kompetentní orgán pro posuzování žádostí o dotaci určený Pravidly pro poskytování dotací na 

zahraniční spolupráci, posoudila došlé žádosti o poskytnutí dotace. Komise navrhuje podpořit všech pět projektů ve 

výši 56 % požadované částky. Výpočet výše návrhu dotace je zaokrouhlen na celé desítky Kč nahoru.  

Rozdělení dotací na tuto oblast navrhuje komise dle níže uvedené tabulky: 

 

 

žadatel účel dotace 

 předpokládané 

příjmy  

(bez 

požadované 

dotace) 

předpokládané 

výdaje 

požadov

aná výše 

dotace 

NÁVRH 

DOTACE  

1 Střední 

zdravotnická škola, 

Turnov, 28. října, 

příspěvková 

organizace 

IČ 00581071 

Mezinárodní soutěž 

v předlékařské první pomoci 

– za účasti žáků ZSŠ 

z Niesky a Topolčan 

 

21. – 22. 6. 2018 

6 640 

 

 

 22 140 

 

15 500 

 
8 680 

2 Musica Fortuna, z. 

s. 

IČ 26611759 

 

 

 

Mezinárodní družba 

spřátelených pěveckých 

sborů – Švýcarsko, Spiez 

 

15. – 19. 8. 2018 

87 000 107 000 20 000 11 200 

3 HC Turnov 1931, z. 

s. 

IČ 27003345 

Spolupráce s Alvestou SK – 

přátelská utkání a společné 

tréninkové jednotky 

 

15. 10. – 20. 11. 2018 

(2 akce, přesné termíny akcí 

nestanoveny) 

2 000 

 

14 900 

 

12 900 

 
7 230 

4 Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov 

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Mezinárodní soustředění 

mládeže za účasti mládeže 

z družebního města Niesky 

 

16. – 22. 7. 2018 

6 000 

 

20 900 

 

14 900 

  
8 350 

5 Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov 

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Reciproční návštěva 

z družebního města Niesky  

 

5. – 6. 5. 2018 

0 

 

7 900 

 

7 900 

  
4 430 

CELKEM 71 200 39 890 
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Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 165/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 8 680 Kč pro organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října, příspěvková 

organizace, IČ 00581071 na projekt Mezinárodní soutěž v předlékařské první pomoci. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 166/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 11 200 Kč pro spolek Musica Fortuna, z. s., IČ 26611759 na projekt Mezinárodní družba 

spřátelených pěveckých sborů. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 167/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 7 230 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Spolupráce s 

Alvestou – přátelská utkání a společné tréninkové jednotky. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 168/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 8 350 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Mezinárodní soustředění mládeže oddílu stolního tenisu za účasti mládeže z družebního města. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 169/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 4 430 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Reciproční návštěva z družebního města Niesky oddílů stolního tenisu. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 170/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora zahraniční spolupráce přidělena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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15. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2018 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 13 žádostí. Komise, určená Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost, na svém jednání posoudila došlé žádosti a navrhla vyhovět 12 

žádostem. Žadateli o dotaci uvedeném v přehledu pod pořadovým č. 13 navrhla komise nevyhovět, a to z důvodu že 

tato programová dotace je primárně určena na spolkovou činnost organizace. Aktivity organizace specifikované 

v žádosti o dotaci spadají do volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. Realizace těchto 

aktivit může být v letošním roce částečně podpořena z výtěžku městského plesu (o poskytnutí finančního daru, který 

bude využit na setkávání klientů z Domova důchodců Pohoda a pacientů Oddělení následné péče turnovské 

nemocnice s dětmi a žáky turnovských škol rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 22. 3. 2018). 

 

Rozdělení dotací pro tuto oblast je po zapracování připomínek Rady města Turnov navrhováno následovně: 

 
 

název žadatele účel dotace 
požadovaná výše 

dotace 

návrh výše dotace  

1 Místní skupina 

Český červený kříž Turnov 

(Oblastní spolek Červeného 

kříže Semily, IČ 70962031) 

činnost 

spolku/zdravotnické 

pomůcky, prezentace 

organizace 

9 000 

 
6 000 

66 % 

stejná výše dotace jako 

v 2017  

 

2 Celia-život bez lepku o.p.s. 

IČ 27048861 

činnost 

organizace/informační a 

poradenské aktivity pro 

celiaky a širokou 

veřejnost 

10 000 

 
5 000 

50 % 

stejná výše dotace jako 

v 2017, minimální výše 

dotace, jde o organizaci 

působící v rámci celého 

kraje, v Turnově pobočka, 

cca 7 akcemi za rok, 

prostředky KULK a MZ   

3 Svaz postižený civilazačními 

chorobami v ČR, z. s. 

IČ 72744383 

činnost spolku/akce 

pořádané spolkem 

 

20 000 

  
20 000 

100 %  

4 Spolek rodáků a přátel 

Turnova o. s. 

IČ 15045927 

činnost spolku/akce 

pořádané spolkem 
15 000 

 
15 000 

100 % 

5 Český svaz chovatelů, 

Základní organizace Turnov 

1 

IČ 62014838 

činnost spolku/výstavy 

králíků, drůbeže a holubů 
35 000 

 
23 000 

66 % 

6 Český svaz včelařů, z. s., 

základní organizace Turnov 

IČ 62014765 

činnost spolku/ošetřování 

včelstev, veterinární 

léčiva 

10 000 

 

10 000 

100 % 

7 Český kynologický svaz 

ZKO 374, Turnov 

IČ 62014293 

činnost spolku/sportovní 

a služební kynologie 
12 000 

 
10 000 

83 % 

návrh na 66 % + navýšení 

za zajištění výcviku 

služebního psa MP  

8 Český kynologický svaz 

ZKO Ždárek – 1017 

IČ 04064810 

činnost spolku/zlepšení 

vybavenosti a 

využitelnosti cvičiště 

40 000 

  
8 000 

20 % 

počet členů pod 20, 

minimální výše dotace + 

navýšení na nákup 

výcvikových pomůcek pro 

potřeby služební kynologie a 

výpomoci s výcvikem psů 

MP    
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9 Myslivecká společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

činnost spolku/údržba 

mysl. zařízení a střelnice, 

pachové ohradníky 

13 000 

 

 

8 000 

61 %  

stejná výše dotace jako 

v 2017 

počet členů pod 20, 

minimální výše dotace + 

navýšení za instalaci 

pachových ohradníků  

10 Klub přátel železnic 

Českého ráje z. s. 

IČ 49294211 

činnost spolku/úprava 

vnitřních prostor depa 
30 000 

 
20 000 

66 % 

11 Tělovýchovná jednota Český 

ráj, spolek 

IČ 15043274 

činnost spolku/otevírání 

a zavírání Skaláku, letní 

sběr odpadků 

20 000 

 
20 000 

100 % 

12 SH ČMS Okresní sdružení 

hasičů Semily 

IČ 62012746 

činnost spolku/práce a 

soutěže hasičské mládeže 

v rámci okresu Semily 

5 000 5 000 

100 % 

minimální výše dotace  

13 Střední zdravotnická škola, 

Turnov, 28. října 1390, 

příspěvková organizace  

IČ 00581071 

vedlejší činnost 

organizace/„Stáří 

naproti“ 

20 000 

 
0 

 

celkem 239 000 150 000 

 
Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 171/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč pro spolek Místní skupina Český červený kříž Turnov (Oblastní spolek 

Českého červeného kříže Semily, IČ 70962031) na podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 172/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro organizaci Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861 na podporu činnosti v 

roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 173/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní 

organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 174/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova o. s., IČ 15045927 na podporu činnosti v 

roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

obecně prospěšnou činnost. 

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



16         Zápis Zastupitelstva Města Turnov dne 31. 5. 2018 
 

usnesení ZM č. 175/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 23 000 Kč pro spolek Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 1, IČ 

62014838 na podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 176/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov, IČ 

62014765 na podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 177/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 na 

podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 178/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Ždárek – 1017, IČ 04064810 na 

podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 179/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na podporu 

činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 180/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na podporu 

činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 181/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 na 

podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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usnesení ZM č. 182/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 na 

podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 183/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora obecně prospěšné činnosti. 

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

usnesení ZM č. 184/2018 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace pro organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková  organizace, IČ 

00581071, o kterou organizace žádala v rámci programu na podporu obecně prospěšné činnosti. 

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

16. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity
   

Rozprava:  
      Dne 26. 4. 2018 Vám byl k jednání předložen materiál, který se týká rozdělení dotací na volnočasové aktivity 

pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. V materiálu byl popsán návrh komise, která v souladu s Pravidly pro danou 

oblast na svém jednání dne 27. 3. 2018 posoudila všechny došlé žádosti a navrhla uspokojit žadatele dle níže 

předloženého přehledu došlých žádostí – návrh na rozdělení dotací. 

 

 žadatel projekt 

předpokládané 

příjmy 

(bez dotace) 

předpokládané 

výdaje 
požadavek 

návrh 

dotace 

1 

Tělovýchovně sportovní 

club Turnov z.s.  

- oddíl Judo 

IČ 15045544 

Sportovní letní 

příměstský tábor judo 

7-8/2018  

(25 dětí) 

42 500 52 780 10 000  5 000 

2 
Povyk, z.s. 

IČ 27024717 

Turnovský letní 

příměstský tábor 2018 

2.7.-31.8.2018 

(50 dětí) 

74 250 99 250 25 000  2 000 

3 

Sportinline - Pavel 

Hlubuček 

IČ 3356515 

Dětský přebor-odpoledne 

s bruslemi 

1.-30.5.2018 

(80 účastníků) 

účastnické poplatky  

100 Kč/os. 

23 000 49 500 26 500  20 000 

4 

Muzeum Českého ráje v 

Turnově 

IČ 00085804 

Prázdninové řemeslné 

soboty 

2.1.-20.9.2018 

(300 účastníků) 

účastnické poplatky  

10 tis. Kč. 

21 000 46 000 25 000  18 000 
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5 

Junák - český skaut, 

středisko Štika Turnov, z.s. 

IČ 15045480 

Mikulášská taškařice 

1.12.2018 

(150 účastníků spolku) 

účastnické poplatky 

3 tis. Kč 

4 500 9 500 5 000  3 000 

6 

Junák - český skaut, 

středisko Štika Turnov, z.s. 

IČ 15045480 

Svatý Jiří - patron skautů 

21.4.2018 

(250 dětí ze spolku) 

účastnické poplatky 

4 tis. Kč 

7 500 15 500 8 000  6 000 

7 
FAN s.r.o. 

IČ 60915447 

Podpora jazykové 

gramotnosti a motivace 

dětí i mládeže v Turnově 

1.3.-31.12.2018 

(70-80 žáků) 

Účastnické poplatky 

v plné výši pokrývají 

náklady, 13 sociálně 

slabých žáků má slevu na 

jazykových zkouškách 

24 225 54 225 30 000  20 000 

     129 500 74 000 

 
Při projednávání na Zastupitelstvu města dne 26. 4. 2018 byla vznesena v diskuzi námitka k výši dotace 

pro projekt uvedený pod č. 2. Bylo diskutováno, zda způsob výpočtu navrhované dotace odpovídá předložené 

žádosti o dotaci. Následně bylo přijato usnesení: usnesení ZM č. 132/2018 

ZM odkládá materiál na příští jednání ZM, po kontrole rozdělení dotace pro volnočasové aktivity pro děti a mládež, 

mimoškolní aktivity kontrolním výborem zastupitelstva. Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

Na svém jednání dne 14. 5. následně kontrolní výbor přijal následující usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Turnov doporučuje komisi pro rozdělování dotací na volnočasové 

aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity, aby se znovu sešla a přehodnotila výši dotace pro 

Povyk z. s. KV doporučuje výpočet 50 dětí x 5 dní x 40 Kč. 

Výsledek hlasování: 5 pro –0 proti –0 zdržel se hlasování 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Turnov doporučuje specifikovat Pravidla pro poskytování dotací 

na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity v čl. II.b pro jednotlivé turnusy 

příměstských táborů (datum konání každého jednoho turnusu + počet účastníků každého jednoho 

turnusu). 

Výsledek hlasování: 5 pro –0 proti –0 zdržel se hlasování 

 

V návaznosti na doporučení kontrolního výboru bylo svoláno jednání komise pro rozdělování dotací 

na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. Komise VADM vzala na vědomí doporučení KV.  

Komise VADM konstatuje, že dle stanovených kritérií žádost vykazuje určité nedostatky, zohlednila dále opětovně 

všechny údaje z žádosti, celkový popis projektu a jeho charakter, všechna kritéria hodnocení, předchozí vyúčtování a 

konstatuje, že návrh stanovené částky zůstává stejný jako v předchozím návrhu ze dne 27. 3. 2018 (tj. 2.000,- Kč) a 

nejsou objektivní důvody k jeho změně. Rozhodně nedoporučuje zastupitelstvu používat pro výpočet vzorec 

navrhovaný KV - dle žádosti není možné se domnívat, že příměstské tábory žadatele jsou obvykle obsazovány dětmi 

na jeden týden, neboť žadatel sám toto neuvádí. Doporučení KV nemá žádnou oporu v předložené žádosti. Komise 

VADM se usnesla, že není třeba měnit pravidla pro poskytování dotací, neshledala důvod ani pro změnu formuláře 

Popis projektu. Komise doporučuje, aby žadatel Povyk, z.s., který tábory nabízí veřejnosti po jednotlivých dnech a 

nevychází tak z běžného turnusového poplatku za týden, při předložení rozpočtu uváděl, za jakých částek vychází při 

kalkulaci celkových účastnických poplatků (jako je běžné u jiných žadatelů) – pak bude zřejmé, jaká částka je za 1 

táborový den a kolik dětí se zúčastní. 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Báča, p. Houšková, p. Svobodová, p. Loukota, p. Sekanina 
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V diskusi zaznělo: 

Jsme ve stejném postavení jako na minulém zasedání Zastupitelstva Města. Stále mi není zřejmé, jak kontrolní výbor 

došel k těm 5 dnům. Ta žádost je téměř nehodnotitelná, protože neobsahuje ty údaje tak, aby se to jednoznačně 

upravilo. Rozhodování je i v těch menších částkách těžké. Když tu žádost vyplňujete, tak nevíte, kolik tam bude dětí. 

To neví nikdo. Nejspravedlivější by bylo vyplatit 50% z dotace. Pak podle skutečnosti doplatit ten zbytek. Skutečný 

počet táborníků můžeme jen odhadovat. Jak budete vykazovat počet účastníků? Žadatel nyní dostává 50% dotace a 

zbytek je doplacen podle skutečnosti. Podle jakých dokumentů kontroloval kontrolní výbor žádost? Na základě 

přenesené informace předsedy. Podle mě by bylo nejspravedlivější a nejsprávnější zrušit pravidla a zrušit dotace. 

Zdá se mi, že se na těchto jednáních bavíme jen a pouze o dotacích.  

 

usnesení ZM č. 185/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544 na projekt 

Sportovní letní příměstský tábor judo. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 186/2018 
 

ZM rozhodlo  

o vyřazení žádosti o dotaci  spolku Povyk, z. s., IČ27024717 na projekt Turnovský letní příměstský tábor 2018, o 

kterou spolek požádal v rámci programu na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 187/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro obchodní firmu Pavel Hlubuček - Sportinline, IČ 3356515 na projekt 

Dětský přebor – odpoledne s bruslemi. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 188/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Prázdninové řemeslné soboty. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 189/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na 

projekt Mikulášská taškařice. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 190/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na 

projekt Svatý Jiří – patron skautů. 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) – [17/0/2] 
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usnesení ZM č. 191/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro společnost FAN s.r.o., IČ 60915447 na projekt Podpora jazykové 

gramotnosti a motivace dětí i mládeže v Turnově. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 192/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit poskytnuta. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/2] 

 

 Navrhovatel usnesení p. Báča: 

usnesení ZM č. 193/2018 
 

ZM ukládá  

odboru školství, kultury a sportu upravit žádost o dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež, ve které 

jednoznačně určí údaje pro výpočet dotace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/2] 

 

 Navrhovatel usnesení p. Loukota: 

usnesení ZM č. 194/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu kontrolního výboru ohledně dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 
  

 

V Turnově dne 7. června 2018 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Michal Kříž 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

 


