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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. března 2019  

(4. zasedání v roce) 

 

 
Přítomni: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, 

Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, 
Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal 
Kříž, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří 
Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. 
Tomáš Roubíček, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, 
RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:  
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 
Hosté: 
 

Ivan Kunetka            
 
Ivan Kunetka 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek 
 
Ing. Milan Hejduk 

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.  
 

 

 
 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
      Do programu jednání p. Kříž navrhnul bod „Návrh na úpravu stanov VHS Turnov“. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 60/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání včetně bodu Návrh na úpravu stanov VHS Turnov. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke                                                                              17:00 – 17:10      

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Prodej částí pozemku p.č. 806 v k.ú. Bukovina u Turnova Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:10 – 17:35      

3. Nové vyhlášení záměru prodeje pozemku pro bytové domy na 

Výšince, část pozemku parc.č. 1660/1 k.ú. Turnov 

                                                                                 

  4.        Individuální dotace - Vodohospodářské sdružení Turnov, Nádražní  

             ul. – I. etapa 

Záležitosti odboru finančního 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:35 – 17:55     

Ostatní 

6. Mikroregion Jizera - společná žádost o dotaci na Liberecký kraj Mgr. Petra Houšková                                                                                17:55 – 18:05     

7. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy Mgr. Jana Svobodová                                                                           18:05 – 18:10    

8. Příspěvky občanů                                                                                 18:10 – 18:20     

Přestávka 18:20 –18:30     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

  9.        Individuální dotace - AC Turnov, z. s. Jiří Mikula 18:30 – 18:40  

10. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně 

souvisejících pravidel 

Mgr. Jana Svobodová                                                                           18:40 – 19:00     

11. Jmenování členů správní rady fondu na podporu cestovního ruchu                                                                                      

12. 

 

13. 

Rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se v městské 

památkové zóně Turnov 

Rozdělení dotací z kulturního fondu 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           

 

Mgr. Petra Houšková 

19:00 – 19:10     

 

19:10 – 19:40 

14. 

15. 

 

16. 

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

Diskuze nad pozicí města Turnova ve Vodohospodářském  

sdružení Turnov 

Návrh  na  úpravu  stanov  Vodohospodářského  sdružení 

Turnov – doplněný bod 

 

                                                                           

Ing. Tomáš Hocke 

 

Ing. Michal Kříž 

  

19:40 – 20:10  

 

 

 2. Prodej částí pozemku p.č. 806 v k.ú. Bukovina u Turnova   
 

Rozprava:  
      Na odbor správy majetku byla doručena žádost, ve které pan Jan Mojsl  žádá o prodej částí pozemku p. č. 806 k. 

ú. Bukovina u Turnova z důvodu rozšíření stavebního pozemku na stanovenou minimální výměru dle územního 

plánu (min. 600m2), pro výstavbu RD s navrhovanou kupní cenou 500,- Kč/m2. 

 

Pozemek p. č. 806 k. ú. Bukovina u Turnova, především jeho část 154m2, požadovaná panem Mojslem, je 

neudržovaná a ve svahu, porostlý náletovými dřevinami a křovím. Menší část pozemku 18m2 byl odměřen 

především pro vyrovnání hranic pozemků. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 61/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej nově odměřených částí pozemku p. č. 806 v k. ú. Bukovina u Turnova, které jsou v 
geometrickém plánu č. 504-20/2019 označeny čísly p. č. 806/1 a 806/2, o celkové výměře 
172m2, do vlastnictví pana Jana Mojsla. Kupní cena, která je zároveň cenou obvyklou, je 
stanovena ve výši 500,- Kč/m2, tj. 86.000,- Kč za celek. Správní poplatek za návrh na vklad do 
katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
  

3. Nové vyhlášení záměru prodeje pozemku pro bytové domy na Výšince, část 

pozemku parc.č. 1660/1 k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      Jedná se o lokalitu navazující na sídliště Na Výšince, mezi ulicemi Rubínová a U Tří svatých. Většina pozemků 

patří městu. Je zde možné stavět bytové domy v otevřené zástavbě s maximální podlažností třech nadzemních 

podlaží + jednoho ustupujícího podlaží, střechy ploché, maximální koeficient zastavění pozemku 0,35, podíl zeleně 

40%, parkování 1místo na jednu bytovou jednotku (doporučené podzemní garáže). V minulosti byla na tuto lokalitu 

zpracována architektonická studie, která měla ověřit možnost zástavby za těchto regulativů. Po projednání v komisi 

rozvoje města byla zvolena otevřená zástavba bytovými domy. Technická infrastruktura je v blízkosti - vodovod, 

kanalizace, kabely NN, komunikace a plynovod je ve vzdálenosti cca 250m. 

 

Prodej části pozemku parc. č. 1660/1 k. ú. Turnov pro bytové domy formou výběrového řízení, obálkovou metodou 

bylo na základě usnesení Zastupitelstva řádně zveřejněno na úřední desce od 10.10.2018 do 16.1.2019, zároveň byl 

po celou dobu také zveřejněn na internetových inzertních serverech. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 

15.1.2019 do 12hod. Na vyhlášení záměru prodeje však nikdo nereagoval. Dle informací pana starosty Ing. Tomáše 

Hockeho, byl kontaktován několika zájemci o tyto pozemky s nabídkou "společného podniku", tzn. pozemek by 

prozatím zůstal ve vlastnictví města a zájemce by postavil bytové domy. Město by tak mohlo mít kontrolu nad 

projektováním a výstavbou bytových domů a následně získalo několik bytů v nových domech. 

 

Správou majetku byly na základě výše uvedeného, předloženy tyto možné varianty způsobu prodeje: 

První varianta: 

Vyhlášení nového záměru prodeje pozemku, v první fázi, bez podmínky doložení studie bytových domů. Prodej 

pozemků pro bytové domy bude na základě výběrového řízení, formou aukce na základě vyhlášení záměru prodeje a 

specifikovaných podmínek prodeje i výběrového řízení. Do 6 měsíců od výběrového řízení bude předložena 

zájemcem s nejvyšší cenovou nabídkou architektonická studie bytových domů ke schválení v zastupitelstvu 

 

Tato studie bude investorem zpracována následně, na základě předem stanovených podmínek: 

- musí být v souladu s regulativy územního plánu (podlažnost, koeficient zastavění, podíl zeleně, parkovací místa na 

1 byt,...) 

- omezení pro zastavěnou plochu pro jeden dům max. 500m2 +- 10%. Preference menších bytových domů a 

podzemních garáží).  

 

V případě souhlasu zastupitelstva se studií bude následovat uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s následným 

uzavřením kupní smlouvy za následujících podmínek:  

1. platba zaplatit 20% nabídkové ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní  

2. platba zaplatit 40% nabídkové ceny do 30dnů po vydání pravomocného stavebního povolení; 

3. platba doplatit 40% nabídkové ceny do 12 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení nebo do 

dokončení hrubé stavby, podle toho, která skutečnost nastane dříve (hrubá stavba se bude považovat za dokončenou, 

pokud jsou provedeny vodorovné a svislé nosné konstrukce a zastřešení stavby). 

 

Druhá varianta: 

Přistoupit na návrh developera a jít do "společného podniku".  Město Turnov by do realizace projektu vstoupilo 

vkladem pozemku určeného k výstavbě, vybudováním inženýrských sítí a rozšířením stávající komunikace U Tří 

svatých dle územního plánu Turnov. Investor by do realizace projektu vstoupil s projektem na bytové domy a jejich 

výstavbou. Je nutno předem dohodnout, za jakých podmínek a jakou cenu dojde k převodu pozemků pod bytovými 
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domy, kolik bytů a jakých město za převod pozemků získá. Dále je třeba zvážit i následné provozování a 

spoluužívání vybudované nemovitosti včetně finanční spoluúčasti na opravách a údržbě. 

 

Třetí varianta: 

Nic neprodávat a postavit tam bytové domy sami. K financování by bylo možno využít státních dotací a finančních 

úvěrů pokud bude vyhlášen vhodný dotační program na výstavbu nájemního bydlení.  

 

Kupní cenu pro výběrové řízení navrhujeme stanovit na min. výši 1350,- Kč/m2. Hodnota stavebních pozemků v 

Turnově je dlouhodobým průměrem mezi 2000-2500,- Kč/m2. Pro průkazné ohodnocení a lepší pozici při jednáních 

je možno zadat vypracování Znaleckého posudku. 

 

Diskuse: p. Kordová, p. Hocke, p. Bělohradský 

 

V diskusi zaznělo: Přikláním se spíše ke třetí variantě, nájemní bydlení by řešilo skupinu obyvatel, pro které je drahé 

byt nebo parcelu koupit.  

Město Turnov by nemělo chodit do klasických projektů bytových domů, měli bychom nechat prostor privátnímu 

sektoru. V prioritách skončil vysoko nový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května, kde vznikne 30 nových bytů. 

V této chvíli jsou především třeba peníze do stávajícího bytového fondu. Jde o dům s pečovatelskou službou v ul. 

Granátová, o penzionu v Žižkově ulici. 

Zastupitelé ODS mají podobný názor jako p. Kordová. V tuto chvíli je možnost stavět nejen pro seniory, ale mladí 

lidé také chtějí bydlet v Turnově. Existuje možnost získat dotaci 600 tis. od státu na malometrážní byty pro mladé. 

Bylo by vhodné se dozvědět, jaké jsou podmínky a mohli se rozhodovat. Dostupnost bydlení se snižuje zdražováním 

hypoték, nájemní bydlení se bude muset podporovat ze strany měst a obcí. 

Vzhledem k populaci, která stárne, budou byty v Granátové ul. potřeba. 

 

 

Usnesení ZM č. 62/2019 
 

ZM schvaluje  
nové zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1660/1 o výměře 4234m2 v k. ú. Turnov za 
kupní cenu v minimální výši 1350 Kč/m2 za účelem výstavby bytových domů s podmínkou 
dodání architektonické studie do 6 měsíců od schválení vítěze Zastupitelstvem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/4/5] 
 
 
 

4. Individuální dotace - Vodohospodářské sdružení Turnov, Nádražní ul. - I. etapa   
 

Rozprava:  
      Město Turnov je členem 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 základě tohoto a usnesení Zastupitelstva 

města č. 151/2018 byla s Vodohospodářským sdružením Turnov dne 14. 6. 2018 uzavřena smlouva o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Města Turnov č. 7-18-004 na stavbu "Turnov, Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích - I. etapa".  

Tato vodohospodářská stavba předcházela rekonstrukci celé ulice, která bude zahájena 1. 4. 2019 v rámci stavby 

"Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje". V rámci vodohospodářské stavby byla v Turnově provedena 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Nádražní ulici a v ulici Pacltově, následně byla provedena dočasná obnova 

povrchu komunikace v Nádražní ulici a finální úprava komunikace v ulici Pacltově. 

Na základě zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr byla výše uvedená stavba vysoutěžena na částku 

28.374.138,-Kč bez DPH. Při rozpočítávání odhadovaného podílu mezi VHS Turnov, město Turnov, obec 

Ohrazenice a obec Přepeře byl použit standartní model pro vodohospodářské stavby, kde na vodohospodářskou část 

díla město či obec přispívají 35% a na obnovu komunikací 100% z ceny prací. Rozpočítání odsoutěžené ceny díla 

bylo provedeno odborným odhadem z podílů na jednotlivých úsecích samospráv, VHS odhadovala předem čerpání 

rezervy, skutečné komunikace nebo podílové čerpání ostatních nákladů. Po zaokrouhlení VHS Turnov požádalo o 

uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 5 mil. Kč. Takto byla smlouva uzavřena.  

Při provádění rekonstrukcí sítí a komunikací není vždy v rámci zpracování projektové dokumentace jasné a 

technicky možné, aby byly podchyceny všechny práce, které je nutné provést před rekonstrukcí konstrukčních vrstev 

komunikací a provedením finálních povrchů. Tak i na této stavbě se na každém kontrolním dni řešily nové technické 

problémy - zástupci SČVK žádali o např. přidání sekčních šoupat na řady, včetně propojení do bočních ulic, o 
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napojení do jiných šachet, které se ukázalo pro provoz jednodušší, bylo nutno osadit více tvarovek na přípojkách z 

důvodu existence stávajících sítí, provedení zemních prací na přípojkách, kdy v projektu a ve výkazu výměr chyběla 

část ke stávajícím napojením rodinných domů, zásypy v zelených pásech nebyly prováděny zeminou, ale z důvodu 

následné rekonstrukce komunikace byly celé provedeny ve štěrcích, v Pacltově ulici byly osazeny obrubníky, žlab a 

vpusti pro usměrnění a záchyt dešťové vody, aby netekla ke kolejím a další drobné práce, které bylo nutno provést 

pro zdárné dokončení díla a přípravu pro rekonstrukce komunikace.  

V souladu výše citovanou smlouvou bylo po ukončení realizace investiční akce Vodohospodářským sdružením 

Turnov sestaveno finanční vypořádání, které bylo 28. 12. 2018 doručeno na Město Turnov. Na základě předloženého 

finančního vypořádání byl upřesněn konečný celkový podíl Města Turnov na realizaci stavby podle skutečně 

provedených prací s požadavkem na doplacení skutečného podílu města částkou ve výši 695.000,-Kč (celkový podíl 

města na akci dle skutečných výdajů je 5.695.360,-Kč). 

 

Diskuse: p. Weissová, p. Hejduk, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Jak budeme pokračovat v Nádražní ulici dál? 

Příští pondělí navezeme buňky a přijedou první stroje. V úterý začne stavba vodohospodářských sítí v podjezdu. Je 

to rozsáhlá akce pro silničáře, to co budou stavět vodohospodáři je velmi složité a rozsáhlé dílo, nikdy jsme nic 

podobného nestavěli, a máme na to málo času kvůli objízdným trasám. Musí se postavit také část velkého potoka. 

Doprava bude velmi komplikovaná.   

Aktuální informace ze stavby jsou na webových stránkách města. 

Komplikace je v tom, že musíme postavit všechny nové vodohospodářské sítě hlouběji, ale zároveň musí fungovat 

ještě to staré do doby přepojení.  

Počítá se s nějakou delší pracovní dobou v rámci realizace, aby to bylo co nejdříve hotové? 

Bude se dělat co nejrychleji, všechny práce na sebe musí navazovat, je možné, že když přijde komplikace, tak se 

práce na chvíli pozastaví kvůli koordinaci. Jsou nastavené velmi přísné termíny a my budeme dělat vše pro dodržení 

těchto termínů. 

 

 

Usnesení ZM č. 63/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 695 000 Kč pro společnost 
Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na doplacení skutečného podílu města na 
projektu s názvem Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v 
Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích – I. etapa a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-003, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019. 

 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 6.768 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v nedaňových příjmech o 2.932 tis. Kč,  

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 3.836 tis. Kč,  

 

Celkové výdaje se navyšují o 6.967 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 5.114 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 1.853 tis. Kč.  

 

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 319 dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, je pro rok 2019 ve výši 2.200 tis. Kč.  

 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 se navyšuje o 1,7 mil. Kč na částku ve výši 2,7 mil. Kč, viz ř. 320. 

Rezerva nespecifikovaná zůstává ve výši 1 mil. Kč, viz ř. 318. 
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Financování se navyšuje o 199 tis. Kč {ř. 469} na částku ve výši 22.700 tis. Kč. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Schválili jsme investiční priority, předpokládám, že v červnu už budou zapracovány a rozpočet se 

začne rozvíjet podle investičních priorit. Některé priority se zastaví.  

Nejsem si jist, které z priorit se podaří v této chvíli rozběhnout. Základní školu Mašov jsme odsouhlasili k soutěži, 

z těch ostatních priorit uvidíme, jestli budeme schopni tento rok začít. 

 

 

Usnesení ZM č. 64/2019 
 

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 
tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 
397.526.375 Kč, navýšením o částku 6.767.140 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 
420.226.467 Kč, navýšením o částku 6.966.140 Kč, a financování na částku ve výši 22.700.092 
Kč, navýšením o částku 199.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
  

6. Mikroregion Jizera - společná žádost o dotaci na Liberecký kraj   
 

Rozprava:  
      Předkládám k projednání možnost účasti města Turnova na společném projektu DSO Mikroregionu Jizera. 

 

Diskuse: p. Weissová 

 

V diskusi zaznělo: Chci to podpořit, přijde mi to rozumné a smysluplné. 

 

 

Usnesení ZM č. 65/2019 
 

ZM schvaluje  
účast Města Turnova v projektu Mikroregionu Jizera v programu  2 .1. – Program obnovy 
venkova, DT 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů vyhlášeném Libereckým krajem 
a souhlasí s finanční spoluúčastí dle uvedeného předpokladu. 
 

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

7. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 

cyklobusů v Českém ráji v roce 2019 (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 

tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento 

projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine a.s., Dopravním podnikem 

Kněžmost, s.r.o. a Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové 

linky v Českém ráji. Požadovaná výše účelového daru o města Turnov je 42.000 Kč. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 66/2019 
 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelového daru z rozpočtu města Turnov ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český 
ráj, IČ 69155950 na zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2019 
a zároveň schvaluje darovací smlouvu, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
 
 

8. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Žádný z občanů nevystoupil. 

 

 

 

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

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 400 tis. Kč. Dotace 

má být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2019 byla pro tento účel alokována 

částka 400 tis. Kč.  

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 67/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 400.000 Kč pro spolek AC 
Turnov, z. s., IČ 00527271 na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2019 a zároveň 
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-001, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

10. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel   
 

Rozprava:  
      Na jednání komise Rady města Turnova pro cestovní ruch a zahraniční vztahy byla doporučena finanční 

podpora oblasti cestovního ruchu a vznik fondu pro podporu cestovního ruchu.  

Nově jsou uvedené listiny doplněny o oblast cestovního ruchu – tj. v Dotačním statutu je tato oblast podpory nově 

přidána a zároveň je pro tuto oblast připojen i statut fondu pro podporu cestovního ruchu, který upravuje potřebné 

náležitosti týkající se fondu, zejm. pak upravuje způsob hospodaření s finančními prostředky.  

Předkládaný materiál zároveň nově obsahuje v oblasti podpory obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov statut památkového fondu.  

V oblasti kultury je navržena změna, která upravuje způsob stanovování vybraných kulturních a společenských akcí 

mimořádného významu (akce s přímou podporou).  

S těmito návrhy souvisí i návrh odboru školství, kultury a sportu na změnu v listinách vázajících se k dotacím 

z rozpočtu města Turnova. 
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Diskuse: p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: Byla bych ráda, kdyby podpora cest. ruchu byla formou fondu města. 

 

 

Usnesení ZM č. 68/2019 
 

ZM zřizuje  
Fond na podporu cestovního ruchu jako trvalý účelový fond města Turnov podle § 84 c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň schvaluje statut fondu dle 
návrhu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 69/2019 
 

ZM zřizuje  
Památkový fond jako trvalý účelový fond města Turnov podle § 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň schvaluje statut fondu dle návrhu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 70/2019 
 

ZM schvaluje  
Dotační statut města Turnov a dále statuty všech účelových fondů a pravidla pro poskytování 
dotací pro jednotlivé oblasti podpory v předložené podobě. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
 
  

11. Jmenování členů správní rady fondu na podporu cestovního ruchu   
 

Rozprava:  
      Město Turnov zřídilo na svém jednání 28. 3. 2019 účelový Fond na podporu cestovního ruchu jako trvalý 

účelový fond města Turnov dle § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň byl 

schválen statut tohoto fondu a je třeba jmenovat správní radu fondu dle ustanovení ve statutu: 

4.1. O výdajích fondu pro cestovní ruch rozhoduje správní rada fondu. Správní radu tvoří 5 členů – zástupce správce 

fondu pro cestovní ruch (vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově), tři členové komise 

Rady města Turnov pro cestovní ruch a zahraniční vztahy a jeden člen Zastupitelstva města Turnov. U žádného z 

členů správní rady fondu nesmí být zřejmý střet zájmů. 

4.2. Správní radu fondu jmenuje Zastupitelstvo města Turnov, a to po projednání se členy komise Rady města 

Turnov pro cestovní ruch a zahraniční vztahy. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 71/2019 
 

ZM jmenuje  
správní radu Fondu na podporu cestovního ruchu od 1. 4. 2019 v tomto složení: Mgr. Martina 
Marková, PhDr. Hana Maierová, Lukáš Bělohradský, Ing. Petr Soudský a Ing. Michal Kříž. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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12. Rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se v městské památkové zóně 

Turnov   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2019 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov částka 300.000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy pro dotační program na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny 

města Turnov bylo doručeno celkem 6 žádostí. Pracovní skupina pro městskou památkovou zónu Turnov na svém 

jednání dne 25. 2. 2019 posoudila došlé žádosti o poskytnutí dotace a navrhla rozdělení celkové alokované částky 

následovně: 

 

 
Při navrhování komise přihlížela k takovým skutečnostem, jako je využití objektu, historická hodnota objektu, 

rozsah plánovaných prací a jejich přínos pro vzhled města apod. S příjemci dotace bude uzavřena smlouva o 

poskytnutí dotace, dle přiloženého vzoru. Smlouvy nad 50 tis. jsou přílohou tohoto materiálu a jsou schvalovány 

zvlášť. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 72/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Ludmilu Pěničkovou na opravu a výměna vstupní 
brány na č. p. 298 A. Dvořáka. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování 
dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 73/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč pro Kateřinu Boukalovou na oprava fasády na č. p. 145 
Hluboká ul., Turnov. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na 
obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 74/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Zbyňka Blechu a Irenu Blechovou na výměnu oken 
na č. p. 122 Jiráskova ul., Turnov. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování 
dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 75/2019 
 

ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 
žadateli, kterým bude poskytnuta dotace v programu Podpora obnovy objektů nacházejících se 
na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 76/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro Zuzanu Machovou na fasádu přední a boční části č. 
p. 480 Krajířova ul.. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na 
obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň 
Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-19-102 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 77/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč pro Petru Lhotákovou na stavební úpravy a nástavbu 
objektu č. p. 21 Mariánské náměstí – okna, fasáda, střecha. Dotace je poskytována v souladu s 
Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 
památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-19 
-104 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 78/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč pro Roberta Erlera na výměnu oken na č. p. 122 
Jiráskova ul. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu 
objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň 
Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-19 -105 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
 
 

13. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2019 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 800.000 Kč, přebytek z minulého období je 48.343 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2019 v kulturním fondu 848.343 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno 39 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 27. 2. 2019 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 38 

žádostí. 1 žádost o dotaci na kulturní akci byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínky, aby se kulturní akce konala 

na území města Turnov. 

Dotace s přímou podporou  

Mezi přímé dotace je zařazeno 9 projektů – dotace v celkové výši 362.000 Kč.  

Dotace na kulturní akce 

Na kulturní akce bylo doručeno 19 žádostí o dotaci – dotace v celkové výši 353.000 Kč.  

Dotace na činnost spolků 

Na podporu činnosti zažádalo 7 spolků, celková částka vyčleněná správní radou k tomuto účelu je 51.000 Kč.  

Dotace na publikace 

Na publikační činnost byly doručeny 4 žádosti o dotaci. Správní rada navrhla vyčlenit k tomuto účelu 34.000 Kč.  
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Diskuse: p. Weissová 

 

V diskusi zaznělo: Chci se přimluvit za podporu. Příští rok bude slavit Turnovský drahokam třicáté výročí a Modrý 

kocour dvacáté výročí. 

 

 

Usnesení ZM č. 79/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na 
projekt XXIX. Turnovský drahokam. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 80/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na 
projekt Prázdninové pohádkování. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 81/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, 
příspěvková organizace, IČ 00085804 na projekt reGenerace 4. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 82/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku 
Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Posezení při dechovce 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 83/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro společnost Wisemusic s. r. o., IČ 29035970 na 
projekt FUNKIN´TURNOV 15. 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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 84/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na 
podporu činnost spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 85/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 28.000 Kč pro uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku 
Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Neformjazzfest 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 86/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro společnost SUNDISK s. r. o., IČ 25499441 na projekt 
Festival Dolánky 2019. 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) – [26/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 87/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z. s., IČ 
06138471 na projekt Festival na Jizeře 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 88/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 42.500 Kč pro spolek AnarchiaA Music z. s. na projekt TURN-OFF 
ROCK FEST OPEN AIR 2019. Dotace je podmíněna doložením potvrzení o vzniku právnické 
osoby s platným identifikačním číslem – výpis z obchodního rejstříku. 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) – [26/0/0] 
  

 
Usnesení ZM č. 89/2019 

 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 27.000 Kč pro spolek FOKUS Turnov, z. s., IČ 49295101 na projekt 
Benefiční koncert 25 let FOKUSU Turnov. 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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 90/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 17.500 Kč pro Terezii Dubinovou na projekt Koncert izraelské 
zpěvačky Victorie Hanny. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 91/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.200 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, 
prostřednictvím spolku spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Tříkrálový 
koncert. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 92/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 21.000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt Koncert k 
Vánocům. 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) – [26/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 93/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 16.500 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt K letnímu 
slunovratu. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 94/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Báru Havlátovou na projekt Majáles 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 95/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.800 pro spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u 
Dolánek, IČ 62013467 na projekt Posezení při dechovce. 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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 96/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 1.600 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. 
s., IČ 15045480 na projekt Betlémské světlo 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 97/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 
49294211 na projekt Výstava “Železnice Českého ráje“. 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) – [26/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 98/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.000 pro Jaroslava Mojsla na projekt Výstava “Staré dopisy, 
pohledy, kolky a poštovní známky“ 90 let Klubu filatelistů Turnov. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 99/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 pro Zdeňka Buchtu na projekt Graffiti Jam Turnov 2019. 
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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 100/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 
49295225 na projekt Řezbářské sympozium na Dlaskově statku. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 101/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.400 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 
49295225 na projekt Výtvarný salon XIII. – XIV. 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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 102/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.500 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, 
příspěvková organizace, IČ 00085804 na projekt Edukativní dílny pro žáky, studenty a 
veřejnost. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 103/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 
podporu činnosti spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 104/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.500 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na podporu činnosti 
spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 105/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč pro spolek Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 
70150443 na podporu činnosti v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 106/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí z. s., IČ 
70155054 na podporu činnosti v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 107/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, 
prostřednictvím spolku Turnovská Bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnosti v roce 2019. 
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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 108/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek Musica Fortuna, z. s., IČ 26611759 na 
podporu činnosti spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 109/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč pro spolek Pekařova společnost Českého ráje, z. s., IČ 
15045901 na podporu činnosti spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 110/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.500 Kč pro Marii Špačkovou na vydání CD Do třetice v Českém 
ráji aneb „a takhle my si tu žijem“. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 111/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.500 Kč pro uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku 
Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na vydání CD Profilové CD Lédl Jazz Q. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 112/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, 
příspěvková organizace, IČ 00085804 na vydání publikace Muzejní čtvrtletník. 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) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 113/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč pro spolek 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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 114/2019 
 

ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 
žadateli, kterým bude dotace v programu Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov 
poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 115/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, 
IČ 49295225 na projekt Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2019. 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. 1-19-105, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 116/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč pro Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a 
Sychrov, IČ 70104271 na projekt 64. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. 
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. 1-19-106, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 117/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 85.000 Kč pro spolek Modrý kocour z. s., IČ 06798110 na projekt 
Divadelní festival Modrý kocour. 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. 1-19-108, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 118/2019 
 

ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro spolek Středisko ekologické výchovy Český ráj, z. s., IČ 75041332 na 
projekt Skaláčkův festiválek z důvodu konání akce mimo území města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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14. 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 2019. 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 2019 je v rozpočtu města pro tento účel alokována částka 

70.000 Kč, vycházející ze schváleného výpočtu.  

 

Diskuse: p. Kordová, p. Weissová, p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: Je poskytovaná dotace ze sociálního fondu pro tento hospic.  

Vnímám to jako velice důležitou součást způsobu odcházení. Zeptala bych se, jestli nepotřebují nějaké vybavení 

formou sponzorského daru. 

S hospice jsme pravidelně v kontaktu, ozvali by se, máme dobrou spolupráci. 

Chci dodat, že od podzimu tam funguje i kaplanka. 

 

 

Usnesení ZM č. 119/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 70.000 Kč pro společnost 
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210 na podporu činnosti hospice v roce 2019 a zároveň 
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-002, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 
 

15. Diskuze nad pozicí Města Turnova ve VHS Turnov   
 

Rozprava:  
      Dlouhodobě vnímáme nesoulad zástupců města ve Vodohospodářském sdružení Turnov, konkrétně Tomáše 

Hockeho a Jiřího Mikuly s ostatními zástupci města a obcí.  

Lišíme se v pohledu na  tempo obnovování VH majetku, změnu stanov (včetně dodatku)  i na výši vodného a 

stočného. Nedaří se nám přesvědčit ostatní zástupce, alespoň o částečné akceptaci našich dlouhodobých cílů.  

V této složité situaci a s ohledem na dlouhodobé vztahy, navrhuji do Rady sdružení VHS Turnov vyslat nové 

zástupce: MUDr. Martina Hrubého, Ing. Zbyňka Miklíka, RNDr. Josefa Uchytila, Dis., kteří nejsou zatíženi 

neshodami a konflikty z minulých let. Dosavadní situaci vnímám jako zablokovanou a věřím, že nové obsazení 

vytvoří platformu na vstřícné a kolegiální bázi. Zástupci města budou nadále usilovat o zachování stávající územní 

působnosti VHS Turnov, rozvíjení dobrých sousedských vztahů se všemi členy sdružení a snad dojdou i k naplnění 

cílů zastupitelstva města, týkajících se  znění nových stanov,  zohledňující posílení pozice města a tempa investic, 

které mají veliký vliv na výši vodného a stočného. 

 

Budoucí směr zástupců města ve VHS Turnov 

V souladu s tezemi koaličního prohlášením, týkající se vodohospodářské problematiky, viz níže: 

Usilujeme o zachování stávající územní působnosti VHS Turnov, chceme rozvíjet dobré sousedské vztahy se všemi 

členy sdružení. V zájmu občanů města Turnov, za které jsme byli zvolení a v zájmu zachování výše vodného a 

stočného (které je jedno z nejvyšších v ČR) bychom rádi předložili a se všemi členy sdružení projednali návrh 

nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k majetku a vybrané výši vodného a stočného na území 

města. Nejde nám o absolutní převahu, ale o vyvážení hlasovacích práv. Budeme hledat reálné cesty vedoucích k 

zachování výše vodného a stočného. Cílem je nezůstat za 4 roky v první desítce nejdražšího vodného a stočného v 

ČR. Rádi bychom nechali zpracovat znalecký posudek ohledně cenotvorby vodného a stočného a kontrolu této 

cenotvorby v různých systémech provozování VH majetku. Chceme aktivně diskutovat budoucí model provozování 

vodohospodářského majetku na území VHS Turnov po roce 2020. V případě volby založení nové provozní 

společnosti jsem ochotni investovat do společného podniku. Rádi bychom též v rámci teamu VHS Turnov měli 

odborného garanta údržby, rozvoje vodohospodářských sítí a odborného oponenta k projekčním záměrům. 
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Pan Jiří Mikula oznámil rezignaci na funkci místostarosty města.  

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Knížek, p. Uchytil, p. Maierová, p. Kříž, p. Weissová, p. Frič, p. Uchytil, p. 

Miklík  

 

V diskusi zaznělo: Myslíme si, že by pan starosta měl zůstat v Radě VHS, není obvyklé, aby zastupovali města a 

obce pouze zastupitelé.  

Historicky se stávalo, že v Radě VHS nebyl zastoupen starosta. Domnívám se, že jsme vyčerpali možnosti v jednání 

a vnímáme situaci jako zablokovanou.  

Chci se zeptat na nominovaného p. Uchytila, jestli žije na Malé Skále a zastupuje Turnov? 

Za vodné a stočné platím pouze na území města Turnova a veškeré mé aktivity jsou v Turnově. 

Naši členové, kteří nejsou zatíženy dosavadními vztahy ve VHS, tak mají šanci nastolit jiný tón diskuse. Naši 

zástupci řeší problémy po celém regionu, nejen v Turnově.  

Jako člen dozorčí rady si myslím, že to co děláte, není to nejlepší. Dříve tam nebyli zastoupeni starostové, protože se 

nerozhodovalo o tom, co se bude ve VHS dít dalších 5 až 10 let. Teď se připravuje koncesní řízení, které bude za 

jednu až dvě miliardy korun. A my tam nebudeme mít ani starostu, ani místostarostu. Je to zakázka, kterou město 

nebude nikdy vypisovat, protože je to zakázka stejně velká, jako je majetek Turnova. 

Vysíláme tam dva radní a podmínky koncesního řízení budou velmi podrobně diskutovány ve výboru pro 

vodohospodářský majetek a s vysokou pravděpodobností i na zastupitelstvu města. O výsledku zadání koncesního 

řízení bude rozhodovat 28 radních VHS Turnov. 

Budete dělat změny ve vodohospodářském výboru? Bude předsedou výboru p. Mikula a členem p. Uchytil? 

V tuto chvíli změny neplánujeme. 

Kolegové z ODS měli v programu téma vody, takže uvítají to, co se tady navrhuje. Rezignaci p. Hockeho a p. 

Mikuly vnímám jako pozitivní věc a krok p. Mikuly jako zodpovědný. 

Nejsme přesvědčeni, že tyto kroky povedou k tomu, že se nebude zdražovat voda. 

Rád bych, aby noví členové informovali, jak reagovali zástupci ostatních obcí. 

Nevím, jak mám vyvíjet snahu o snížení tempa investic, v rámci dozorčí rady mi to nepřísluší.  

V určité chvíli se Rada sdružení bude ptát na doporučení rady. 

Musím znát, jaké finanční prostředky jsou pro Turnov, musím znát priority ze strany VHS. Tam bude docházet 

k diskusi a bude se hledat konsensus mezi tím, co chce město a co chce VHS. Nejsem tedy schopný říci, které 

priority lze odsunout. Do konce roku to budeme vědět. 

Je to tedy primárně na Radě sdružení, ne na dozorčí radě.  

V případě volby založení nové provozní společnosti jste ochotni investovat do společného podniku, v prioritách je to 

třetí od konce. Přehodnotili jste priority?   

Zastupitelé vnímali, kam směřuje koncesní řízení a někteří se domnívali, že není dobrý nápad investovat do naší 

provozní společnosti. Koncesní řízení a obě studie (naše a z VHS) se dělaly později než koaliční prohlášení. 

VHS Turnov vnímáme jako funkční celek, nikdo z nás zástupců Turnova nechce z VHS vystupovat. 

Ohledně tempa investic, nejde o žádné škrtání, plán investic má nějaký harmonogram a jde o naplánování akcí v tom 

časovém období. Cílem je, abychom nebyli v prvních deseti v ceně vodného a stočného.  

Může se stát, že investice do vodohospodářskví budou probíhat ve všech obcích a městech a ne v Turnově, když 

budete chtít zpomalovat. 

Pokud bychom zpomalili o půl procentního bodu, nemusí stát vodné a stočné 108, ale 98 korun. 

 

Do diskuse se přihlásil občan p. Brixí: Před volbama všichni říkali, zlevníme vodu, ale nikdo neříkal, zlevníme 

chleba. Pan Hejduk pro Turnov udělal moc práce, přivedl hodně peněz. Staral se nejenom o Turnov, ale i o obce. 

Mrzí mě, že někdo může schválit třetího místostarostu, to jsou zbytečně vyhozené peníze. Ohledně divadla – proč se 

nekoupil vchod ve Slávii?  

Starosta reagoval na otázky. 

 

 

Usnesení ZM č. 120/2019 
 

ZM bere na vědomí  
rezignaci Ing. Tomáše Hockeho a pana Jiřího Mikuly, jako zástupců města v radě sdružení 
Vodohospodářského sdružení Turnov k 31. březnu 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 121/2019 
 

ZM bere na vědomí  
rezignaci pana Jiřího Mikuly na funkci místostarosty města k 31. březnu 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 

 
Usnesení ZM č. 122/2019 

 

ZM ruší  
funkci 3. místostarosty k 31. březnu 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 123/2019 
 

ZM volí  
zástupce města v radě sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov: MUDr. Martina Hrubého, 
Ing. Zbyňka Miklíka a RNDr. Josefa Uchytila, Dis. k 1. dubnu 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/1/5] 
  
P. Houšková navrhla tajné hlasování.  

 
 

Usnesení ZM č. 124/2019 
 

ZM hlasuje  
o tajném hlasování při volbě člena rady města pana Jiřího Mikuly. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/2/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 125/2019 
 

ZM jmenuje  
volební komisi při tajném hlasování ve složení p. Houšková, p. Špinka, p. Weissová. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
Předsedou volební komise je p. Houšková. 

Tomáš Hocke navrhl za koalici pana Mikulu na funkci člena rady města. Nebyl navržen nikdo jiný jako člen rady 

města. P. Mikula přijímá nominaci na člena rady města Turnova. 

  
 

Usnesení ZM č. 126/2019 
 

ZM volí  
člena rady města pana Jiřího Mikulu od 1. dubna 2019. 
 

tajné hlasování - 26 odevzdaných hlasovacích lístků, 18 bylo pro, 6 proti, 2 lístky byly neplatné. 

 
 

Usnesení ZM č. 127/2019 
 

ZM ukládá  
zástupcům města (Ing. Zbyňku Miklíkovi, MUDr. Martinovi Hrubému, RNDr. Josefovi Uchytilovi, 
Dis. a Ing. Michalovi Křížovi) v RS a DR VHS Turnov: 
-  nadále vyvíjet snahu o snížení tempa investic (doporučení bude specifikováno po dopracování 
Znaleckého posudku č. 36-1/2019 a podmínek OPŽP) s termínem koncem roku 2019 
-  nadále vyvíjet snahu o návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k 
majetku, počtu obyvatel a vybrané výši vodného a stočného na území města s termínem konce 
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roku 2020 
Zprávu o naplňování průběžně předkládat na jednání ZM. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/5] 
  
 
 

16. Návrh na úpravu stanov VHS Turnov   
 

Rozprava:  
      Na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov se zástupci Turnova dohodli s ostatními starosty, že mají 

všichni zájem na dílčí úpravě stanov, která má změnit pouze části týkající se organizační struktury VHS. Na 

únorovém jednání Rady sdružení VHS Turnov bylo schváleno kompromisní znění dodatku č. 1 k dnešním platným 

stanovám. Podstatou kompromisní dohody byl záměr, aby byla vytvořena v řídící struktuře VHS Turnov nová pozice 

– ředitel svazku - s odpovídajícími právy a pravomocemi, která by převzala základní povinnosti předsedy Rady 

sdružení. Tímto se oddělí Rada VHS, která bude zcela politický orgán a management společnosti, který bude 

jmenován (volen) členy Rady sdružení VHS a bude pouze výkonnou složkou, která se bude pouze starat o chod 

společnosti. 

 

Diskuse: p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: Před měsícem jsem vyvolala diskusi na toto téma a tehdy se mnou kolegové z Nezávislého bloku 

souhlasili. Nečekaně se toto téma rozšířilo do diskuse v širších souvislostech. Naši zástupci by se měli podílet na 

urychlené diskusi ohledně zpracování kompletní úpravy stanov, aby téma, které bylo v dodatku, tzn. oddělení funkcí, 

mělo být zahrnuto stejně jako další témata. Věřím, že se v rámci VHS podaří vyplnit proluku, která nastane po 

ukončení předsednictví ing. Hejduka, aby VHS fungovalo nadále a bez problémů. Věřím, že občané Turnova i 

členové VHS pochopí tento krok. 

 

ZM schvaluje  
návrh dodatku č.1 ke stanovám VHS Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/14/4] - usnesení nebylo přijato 
 
 
 
Různé: 
 

P. Bělohradský – město Semily je zásadně proti přejmenování okresu Semily na okres Semily – Turnov. Zajímá mě 

váš názor, byli byste ochotni udělat usnesení?  

P. Hocke - p. Bělohradský připraví materiály na příští ZM. 

 

P. Reichl - po rezignaci p. Mikuly – kdo bude řešit otázky v oblasti sportu? 

P. Hocke - částečně p. Mikula jako předseda výboru pro sport, částečně p. Miklík jako předseda komise Rady města. 

 

P. Kříž – co se děje s Koňským trhem, někam se postoupilo? 

P. Hocke - snažíme se dospět ke znaleckému posudku, abychom byli schopni říci, kolik jsme za nemovitost dát 

peněz. Posudek se zpracovává asi měsíc a půl, ale zatím není. 

 

P. Kříž – mohu požádat kontrolní výbor, jestli byly investiční priority v pořádku, jestli to bylo řádně sečteno, 

připraveno. 

P. Hocke - všichni zastupitelé měli šanci nahlédnout u pana tajemníka na minulém jednání zastupitelstva. 

P. Bělohradský – jako předseda kontrolního výboru budu reagovat, mělo by nás o to požádat zastupitelstvo.  
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V Turnově dne 5. dubna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing.arch. Václav Hájek 

ověřovatel zápisu 

 


