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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. dubna 2019 

(5. zasedání v roce)  
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Přítomni: 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, 
Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, 
MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubiček, David Schindler, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula            
 
PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek 

Přítomno 11 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:  
      Starostou p. Hockem byl navržen bod č. 17. „Krajská nemocnice Liberec, a.s. – nákup Nemocnice Frýdlant, 

s.r.o.“. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 128/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání včetně bodu č. 17. 
 

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

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

Záležitosti odboru správního 

2. Zpráva o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2018 Mgr. Jana Svobodová     17:10 – 17:25       

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného 

práva od ÚZSVM 

Ing. Tomáš Hocke          17:25 – 17:45                                                                        

4. Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- 

Sobotecká, v k. ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje 

       

5. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, ul. 

Nádražní - II. etapa 

       

6. Žádost o dotaci do OPŽP – Energetické úspory v DPS Granátová 

1897 

       

7. Základní škola 28. října – žádost o užívání zahrady za Vesnou Jaromír Frič                    17:45 – 18:00                                                             

Záležitosti odboru sociálního 

8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Mgr. Petra Houšková      18:00 – 18:15                                                                      

9. Příspěvky občanů                                         18:15 – 18:20                                             

Přestávka                                                                                                                                                   18:20 – 18:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10. Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón 

Ing. Tomáš Hocke          18:30 – 18:40                                                                                 

11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 

aktivity 

Mgr. Petra Houšková      18:40 – 18:50                                                                           

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu Jiří Mikula                       18:50 – 19:15                                                          

13. Individuální dotace - Okresní rada Asociace školních sportovních 

klubů Semily, p. s. 

                                                                                 

14. Obecně závazná vyhláška - noční klid Ing. Tomáš Hocke           19:15 – 19:25                                                                      

15. Modernizace základních škol v Turnově  - dotace z IROP Mgr. Petra Houšková       19:25 – 19:40                                                                          

Ostatní 

16. 

17. 

 

 

Výbor ZM pro vodohospodářský majetek - doplnění členů 

Krajská nemocnice Liberec, a. s. – nákup Nemocnice Frýdlant, s. 

r. o. – doplněný bod 

 

Ing. Tomáš Hocke           19:40 – 20:00                                                                      

 
 

2. Zpráva o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2018.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám tradiční zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města Turnova, tentokrát za rok 2018. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Bělohradský, p. Hocke, p- Kordová, p. Jiránek 

V diskusi zaznělo: Zastupitelé poděkovali hasičům za jejich práci. Jak vypadá budoucnost nákupu techniky, které se 

zatím hasičům nedostává?; Techniku hasiči mají, ale ne do těžších terénů.; Uvažujeme o nové hasičské zbrojnici. 
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Usnesení ZM č. 129/2019 
 

ZM bere na vědomí  
zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2018. 
 

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

3. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 

majetku č. j. UZSVM/HSM/582/2019-HSMM. Na základě této smlouvy získá město Turnov zbývající 

spoluvlastnický podíl 3/8 na pozemcích parc. č. 2749/2, 2749/4 a 2758/3 v k. ú. Turnov. Jedná se o pozemky 

v parčíku a na břehu Jizery při vjezdu na staré autobusové nádraží. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 130/2019 

 

ZM schvaluje  
smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k majetku a o zřízení věcného práva k převáděným podílům ve výši 3/8 z každého z pozemků parc. 
č. 2749/2, 2749/4 a 2758/3 zapsaných v obci a katastrálním území Turnov. 
 

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

4. Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u 

Turnova od Libereckého kraje   
 

Rozprava:  
      V roce 2016 byla v souvislosti s plánovanou stavbou veřejného osvětlení a chodníku, stavba: "Chodník Turnov-

Sobotecká ulice, IV. etapa - veřejné osvětlení v k. ú. Mašov u Turnova" uzavřena Smlouva o právu provést stavbu s 

Libereckým krajem, vlastníkem pozemků dotčených touto stavbou. Podmínkou pro uzavření této smlouvy bylo také 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která byla schválena usnesením RM čl. 446/2016 ze dne 

10. 8. 2016. Nyní, po realizaci stavby, Liberecký kraj poslal návrh Darovací smlouvy, s tím, že již na pozemcích 

nechtějí uzavírat věcná břemena služebnosti, ale raději je do vlastnictví města darují. Jedná se o geometricky 

oddělené části pozemků, na kterých se nyní nachází nově vybudovaný chodník.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 131/2019 

 

ZM schvaluje  
uzavření Darovací smlouvy s Libereckým krajem na převod pozemků parc. č. 1282/18, o výměře 171m2, 
p. č. 1282/19, o výměře 1406m2 a p. č.1282/19, o výměře 286m2, vše v k. ú. Mašov u Turnova, 
vymezených Geometrickým plánem č. 1172-134/2019. Liberecký kraj zajistí zápis vlastnických práv v 
katastru nemovitostí. 
 

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

5. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, ul. Nádražní - II. etapa   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 8 mil. Kč, která má být určena na realizaci části investiční akce s názvem Turnov – rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa dle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS z 
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1/2017 zpracované Ing. Evženem Kozákem a dle projektové dokumentace z roku 2016, zpracované firmou VRV, 

a.s. Praga r.o. Jedná se o druhou etapu prací, které přímo navazují na první etapu realizovanou v roce 2018. 

Dodavatelem stavby je firma Integra stavby, a.s., Liberec. TDS s níž uzavřelo dne 28. 2. 2019 VHS Turnov smlouvu 

o dílo a koordinátora BOZP bude na stavbě zajišťovat Ing. Libor Kynčl, Železnice. Realizace stavby bude probíhat 

04 – 07/2019, termín dokončení může být upraven v souvislosti s navazujícími pracemi Libereckého kraje. Celková 

cena realizace akce Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa je 22 861 

820 Kč bez DPH. VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 8 mil. 

Kč, tj. 35% z celkové ceny díla. Investiční dotaci požaduje VHS Turnov poskytnout ve dvou splátkách (částku 5 mil. 

Kč vyplatit do dne 31. 7. 2019 a částku 3 mil. Kč vyplatit do dne 30. 4. 2020). Věcné a finanční vypořádání 

poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno do 3 měsíců po ukončení realizace stavby, 

nejdéle však k 31. 12. 2020.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 132/2019 

 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 8 000 000 Kč pro svazek obcí 
Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a 
Přepeřská, Turnov – II. etapa se zařazením druhé splátky individuální dotace ve výši 3 000 000 Kč do 
rozpočtu města pro rok 2020, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Turnov č. 7-19-004, 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) – [25/0/0] 
  
 

6. Žádost o dotaci do OPŽP – Energetické úspory v DPS Granátová 1897   
 

Rozprava:  
      Na radě města 3. 4. 2019 byl předložen materiál k možnosti čerpání dotací na energetické úspory veřejných 

budov. V současné době město Turnov průběžně zajišťuje výměnu kotlů a oken na různých budovách města a 

v plánu jsou i zateplení některých budov v majetku města. Operační program Životní prostředí nabízí možnost 

finančního přispění na energetické úspory veřejných budov za určitých podmínek, proto byla v lednu 2019 oslovena 

společnost Energy Benefit Centre (EBC), která se zabývá zpracováním podkladů a vypracováním žádosti o dotaci. 

Provádí rovněž dotační management, tzn. prověření výhodnosti dotace a zajištění podmínek pro získání maximální 

podpory. Se zástupcem EBC byly konzultovány výměny kotlů i výměny okenních výplní, ale bohužel jsou 

podporovány pouze komplexní záměry a ohledně kotlů jsou poměrně striktní podmínky pro dotaci, proto byly 

zvoleny pouze 3 záměry k prověření dotačních možností: 

1) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Žižkova Turnov  

2) Dům s pečovatelskou službou, Granátová 1897  

3) Bytový dům Žižkova 1356 

 

Na základě zpracované analýzy, předpokládaných nákladů, připravenosti a potřebnosti byl pro žádost o dotaci 

navržen záměr „Dům s pečovatelskou službou, Granátová 1897“, kde byly dílčí činnosti již započaté (zateplení 

lodžií, výměna oken) a kde se plánuje pokračování v energetických úsporách. Projektově je tento záměr připraven. 

Protože se nejedná o školské zařízení, není programem vyžadována ani rekuperace. Dotaci lze zažádat v rámci 

Operačního programu Životního prostředí - výzvy č. 121 specifický cíl 5.1 – Snížení energetické náročnosti 

veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, která je plánována od 2. 5. 2019 a předpokládá se 

její ukončení 3. 2. 2020. 

 

Odhad financování projektu v Kč vč. DPH: 

Evropská unie  35% uznatelných nákladů  3.200.000,- Kč 

Vlastní zdroje 
65% kofinancování (6,1 mil 

a neuznatelné náklady 4 mil) 
 10.100.000,- Kč  

Celkové náklady   13.300.000,- Kč 
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Diskuse: : p. Kordová 

V diskusi zaznělo: Dotace není velká, ale jsme za to rádi. Na budově je spousta práce, ale tato částka nám hodně 

pomůže. 

 

Usnesení ZM č. 133/2019 
 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt „Snížení energetické 
náročnosti budovy DPS Granátová, 1897, Turnov“. 
 

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

Usnesení ZM č. 134/2019 
 

ZM schvaluje  
v případě přidělení dotace vyčlenit finanční prostředky ve výši 13,3 mil Kč z rozpočtu města v roce 2020 
na předfinancování realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy DPS Granátová, 1897, 
Turnov“. 
 

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

7. Základní škola 28. října – žádost o užívání zahrady za Vesnou   
 

Rozprava:  
      Škola 28. října žádá zastupitelstvo města, o možnost bezplatného užívání pozemku Za Vesnou (pp. č. 1427/1, 

1427/2, 1427/4, 1427/10, 1427/11, 1464, 1465/2, 1461/8,1455/1), pro potřeby ZŠ Turnov, 28. října, příspěvková 

organizace, do doby, než bude definitivně rozhodnuto o záměru využití této plochy. Plochu bychom užili jako hrací 

prostoru pro školní družinu. Nebudeme zde nic budovat, budeme sekat trávu a udržovat pozemek v čistotě (jako 

posledních 15 let). Žádám na základě doporučení a schváleného usnesení Komise pro výchovu a vzdělávání, které je 

podpořeno školskou radou zřízenou při naší ZŠ. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Frič, p. Miklík, p. Těhníková, p. Kříž, p. Jiránek, p. Kunetka, p. Weissová, p. Bělohradský, p. 

Uchytil, p. Švecová - občanka, p. Švec - občan, p. Loukota, p. Rákosník - rodič 

V diskusi zaznělo: Musí být koupený pozemek použit na parkoviště?; Z hlediska právního můžou zastupitelé 

nakládat s majetkem tak, jak uznají za vhodné, nemusí tam být to, kvůli čemu byl majetek pořízen.; Příjezd na 

pozemek by byl možný i jinou cestou než přes pozemek p. xxxxxxxxx. Budu se snažit získat územní rozhodnutí a 

stavební povolení  na parkoviště.; Rádi bychom využili část pozemku za Vesnou na stavbu venkovní učebny.; Na 

užívání pozemku není potřeba žádná smlouva?; Ústní smlouva je také smlouva, je to závazek dvou stran.; Mám 

strach, že když bude mít škola pozemek v užívání, tak bude za čas říkat, že jim bereme zahradu. U každého 

hlasování budu navrhovat jmenovité hlasování.; Líbí se mi návrh, aby byla zahrada přístupná škole i veřejnosti. 

Škola má omezené možnosti učeben, jsem pro venkovní učebnu. Bylo by také možné postavit tam nějaký skelet, na 

jehož střeše by byla zahrada.; Je nelegální, že škola vstupuje v této době na zahradu za Vesnou?;  Je to uzavřený 

prostor, na který je přístup jenom ze školy. Bereme to jako možnost tam chodit, ale chceme to mít legální.; Je to 

městský pozemek, takže to patří nám občanům. Proč trváte na tom, aby tam bylo prašné parkoviště? Většina rodičů 

žáků je pro zahradu. Do té školy jste nedali za poslední roky tolik, kolik jste dali do ostatních škol.; NB měl 

v programu rozvoj školství, ale také rozvoj dopravy a parkoviště za Vesnou. Parkoviště mělo být osázeno zelení.; 

Máme zodpovědnost i k ostatním voličům.; Děti z družiny by v případě parkoviště dýchaly výfukové plyny. Trend je 

dávat do měst zeleň.; Do školy se v posledních letech neinvestovalo, nebylo to potřeba.; Město ke školám přistupuje 

spravedlivě v nějakém časovém horizontu.; Nechme to v dimenzi, že to bude dočasné, ale že se budeme snažit při 

dopravní situaci o další řešení.; Jde v komunální politice o dobro města? Hledí se do budoucna nebo jde jen o 

volební období?      

 
Hlasování o vystoupení p. Rákosníka: Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/2/1] 
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p. Hocke navrhl usnesení: 
 

ZM doporučuje   

v případě neúspěšného územního a stavebního řízení na stavbu parkoviště Havlíčkovo náměstí (za 
Vesnou) využít pozemky města jako veřejně přístupný prostor s možností umístění dětského hřiště. 
Hřiště bude přístupné jak veřejnosti, tak žákům základní školy 28. října, Turnov. Konkrétní návrh 
následně předložit k projednání zastupitelstvu města.   
 
p. Jiránek navrhl jmenovité hlasování. 
 

p. Bělohradský - proti 

p. Fotr - pro 

p. Frič - proti 

p. Hájek - pro  

p. Hocke - pro 

p. Houšková - pro 

p. Hrubý - pro 

p. Jiránek - proti 

p. Knížek - proti 

p. Kordová – zdržela se 

p. Kos - pro 

p. Kovačičin - pro 

p. Kříž - proti 

p. Kunetka – zdržel se 

p. Loukota - pro 

p. Miklík - proti 

p. Mlejnek - pro 

p. Polášek - proti 

p. Reichl - proti 

p. Roubiček - proti 

p. Schindler – zdržel se 

p. Svobodová - pro 

p. Špinka - proti 

p. Uchytil - pro 

p. Weissová – zdržela se 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/10/4] – usnesení nebylo přijato 
 

 

p. Frič navrhl usnesení: 
 

 

ZM schvaluje  
 

dočasné bezplatné užívání pozemku Za Vesnou pro potřeby ZŠ Turnov, 28. října 18, příspěvková 
organizace, alespoň dočasně do doby, než bude rozhodnuto o budoucím využití pozemku. 
 
p. Jiránek navrhl jmenovité hlasování. 
 

p. Bělohradský - pro 

p. Fotr - zdržel se 

p. Frič - pro 

p. Hájek - proti 

p. Hocke - proti 

p. Houšková – zdržela se 

p. Hrubý - proti 

p. Jiránek - proti 

p. Knížek - pro 

p. Kordová - pro 

p. Kos – zdržel se 

p. Kovačičin - proti 

p. Kříž - pro 

p. Kunetka - pro 
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p. Loukota - proti 

p. Miklík - pro 

p. Mlejnek - proti 

p. Polášek - pro 

p. Reichl - pro 

p. Roubiček - pro 

p. Schindler - pro 

p. Svobodová - proti 

p. Špinka - pro 

p. Uchytil - proti 

p. Weissová - pro 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/9/3] – usnesení nebylo přijato 
 
 

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

Rozprava:  
      Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnova. Město Turnov zřídilo s účinností od 1. 5. 2009 Fond na podporu sociální oblasti města 

Turnova (dále fond), usnesením ZM z 28. 4. 2009.  

V rozpočtu města Turnova pro rok 2019 je schválena částka 1.000.000,- Kč, zůstatek z minulých let je 818.573,- 

Kč., celkem je tedy pro rok 2019 k dispozici 1.818.573,- Kč. Na sociální služby je vyčleněno 600.000,- Kč a na 

sociální oblast 400.000,- Kč s tím, že bude možné zapojit nevyčerpaný zůstatek z minulých let. Finanční prostředky 

na sociální služby nebyly vyčerpány, protože některé služby jsou dostatečně financovány z projektu Krajského úřadu 

Libereckého kraje. 

Sociální služby mají v souladu se zákonem vícezdrojové financování formou vyrovnávací platby, služby mají 

Pověření Libereckého kraje na provozování služeb v obecném hospodářském zájmu, město Turnov se k tomuto 

Pověření připojuje. Správní rada se sešla k projednání a hodnocení žádostí dne 11. 3. 2019, posoudila všechny přijaté 

došlé žádosti, přidělila body dle stanových schválených kritérií a navrhuje podpořit všechny došlé žádosti.  Na 

sociální oblast bylo podáno 6 žádostí a na sociální služby bylo podáno 6 žádostí poskytovatelů sociálních služeb na 8 

druhů registrovaných sociálních služeb. Správní rada ohodnotila jednotlivé projekty a navrhuje následující rozdělení 

finančních prostředků těmto jednotlivým subjektům:  

 

1. Sociální oblast 

Bylo podáno celkem 6 žádostí. Správní rada navrhuje vyhovět všem šesti žadatelům. Z alokované částky z fondu pro 

tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit finanční prostředky dle následující tabulky a zapojit zůstatek z minulých 

let: 

 

Č

. 
Žadatel Název projektu 

Termín 

realizace 

Účel 

dotace 

Požadovaná 

částka dotace 
Návrh SRF Body 

1. 

Svaz 

postižených 

civilizačními 

chorobami 

v ČR, z.s. 

základní 

organizace 

TURNOV 

Výlet – projížďka  

Českým rájem. 

květen 

- 

červen 

2019 

Náklady 

na 

dopravu

. 

8.500 Kč 7. 000 Kč 

 

11 

 

 Popis projektu 

 

Dva výlety po Českém ráji pro částečně imobilní obyvatele penzionu, pečovatelského a 

občany Turnova. 

 

2. 
Centrum 

Protěž, z.ú. 

Pomoc rodinám 

ve vztahové krizi 

(asistované 

kontakty) 

01. 01. 

2019  

–  

31.12. 

2019 

Mzdové 

náklady. 
40.000 Kč 30.000 Kč 

 

 

10 
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 Popis projektu 

Odborná pomoc pro rodiny s dětmi, kde konflikt mezi rodiči ohrožuje zdravý vývoj dětí a 

kde  

jsou ohrožována práva dětí na přirozené prostředí rodiny. Projekt obsahuje soubor 

intervencí,  

s jejich pomocí je usilováno o to, aby v situacích rozpadu nebo jiných krizí rodin s dětmi 

byly  

co nejméně děti poškozeny.  

3. 
Sbor Jednoty 

bratrské v 

Turnově 

Deštník pro 

všechny generace 

01.01. 

2019  

–  

31.12. 

2019 

Mzdové 

a 

provozní 

náklady. 

116.000 Kč 80.000 Kč 10 

 Popis projektu 

Projekt obsahuje aktivity Rodinného centra Deštník a je zaměřen na podporu zdravého  

fungování rodin. Jsou pořádány pravidelně odborné přednášky, besedy, pobytové aktivity  

pro rodiny s dětmi (víkendové jednorázové akce). Cílem je působit proti vzniku  

patologických jevů v rodině a podporovat zdravé fungování rodiny. Rozšířeno i pro seniory. 

4. 
Zdravý zoubek, 

spolek 

Zdravý zoubek 

2019 

02.01. 

2019 

- 

31.12. 

2019 

Nákup 

zubních 

kartáčků

. 

7.000 Kč 7.000 Kč 14 

 Popis projektu 

Cílem projektu je seznámit děti s prevencí zubního kazu, vyškolit studenty Zdravotní školy  

a zapojit je do tohoto projektu. V programu je zahrnuta skupinová i individuální intervence  

(instruktáž a praktický nácvik efektivní techniky čištění zubů). 

5. 
Centrum pro 

rodinu Náruč, 

z. ú. 

CENTRUM PRO 

RODINU 

NÁRUČ 2019. 

01.01. 

2019  

–  

31.12. 

2019 

Kofinan

cování 

projektu 

na 

podporu 

rodin 

s dětmi. 

Provozn

í a 

mzdové 

náklady. 

440.000 Kč 400.000 Kč 15 

 Popis projektu 

Aktivity projektu obsahují tři oblasti: 

 Preventivní aktivity na podporu rodin s dětmi – Přijďte mezi nás (cílem je předcházení  

vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině, jedná se o komplexní program 

s různými  

aktivitami).  

 Podpora aktivit rodin v agendě sociálně právní ochrany dětí – Dáváme rodinám  

šanci (cílem projektu jsou spokojené děti v rodinách a poskytnutí psychologické  

péče, projekt se zaměřuje na primární prevenci, věnuje se však sekundární i 

terciární  

prevenci). 

 Další aktivity určené pro rodiny s dětmi v Turnově (aktivity pro děti předškolního  

věku – volnočasové aktivity, kampaně, bazary, sbírky, šatník, miniškolička apod). 

6. 

Oblastní 

charita 

Červený 

Kostelec, stř. 

Domov sv. 

Josefa 

 

Rehabilitační 

zdravotní pobyty 

pro nemocné 

roztroušenou 

sklerózou 

01.01. 

2019 

 – 

31.12. 

2019 

Provozn

í 

náklady. 
15.000 Kč  12.000 Kč 12 

 Popis projektu 
Jedná se zdravotní a rehabilitační pomoc osobám s onemocněním roztroušenou sklerózou.  

Cílem projektu je umožnit pacientům zařadit se co nejlépe do života. 

 Celkem:    626.500 Kč 536.000 Kč  
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2. Sociální služby 

Na tuto oblast byla schválena v rozpočtu města Turnov částka 600.000,- Kč s možným zapojením zůstatku 

z minulých let. Správní rada navrhuje vyhovět 6 žadatelům na 8 druhů registrovaných sociálních služeb. Celkové 

rozdělení alokované částky z fondu pro tuto výzvu navrhuje správní rada rozdělit dle následující tabulky: 

 

Č

. 
Žadatel 

Název 

projektu  

–  

sociální 

služba 

Období Účel dotace 
Požadovaná 

částka dotace 
Návrh SRF Body 

1. 
Centrum 

LIRA, z. ú. 

Poskytování 

preventivní 

sociální 

služby raná 

péče. 

-  

Raná péče. 

01.01. 

2019  

- 

31.12. 

2019 

Zajištění 

poskytování 

základních služeb 

preventivní sociální 

služby rané péče. 

Poskytnuté finanční 

prostředky budou 

použity na 

částečnou úhradu 

provozních výdajů 

přímo souvisejících 

s poskytováním 

služby (materiál, 

nájemné, cestovné 

apod.) 

31.500 Kč 31.500 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 
Popis sociální 

služby 

Cílová skupina: rodiny s dětmi se zdravotním postižením, nebo ohrožením vývoje v oblasti 

zrakové, mentální, pohybové s kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra. 

Forma služby: terénní 

Speciální služby: diagnostika dítěte, ambulantní programy pro rodiče nebo celé rodiny, 

semináře,  

pobytové kurzy apod. 

2. 
FOKUS 

Turnov, z. s. 

Podpora 

sociálních 

služby 

Centrum 

denních 

služeb. 

- 

Centrum 

denních 

služeb. 

01.01. 

2019 

- 

31.12. 

2019 

Podpora aktivit 

směřujících ke 

zlepšení kvality 

života osob 

s dlouhodobě 

nepříznivým 

zdravotním stavem 

nebo 

znevýhodněných 

skupin občanů. 

Mzdové a provozní 

náklady. 

250.000 Kč 
 

150.000 Kč      
12 

 
Popis sociální 

služby 

Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním starší 16 let, osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením starší 16 let. 

Forma služby: ambulantní. 

Poslání služby: podpora uživatelů zvládat projevy své duševní nemoci, předcházet izolaci, 

napomáhat k získávání a obnovení pracovních a sociálních dovedností a návyků. 

3. 
Hospic sv. 

Zdislavy, o.p.s. 

Doprovázení 

umírajících 

na 

Rodinných 

pokojích 

v Panochově 

nemocnici 

v Turnově. 

– 

Odborné 

sociální 

poradenství. 

01.01. 

2019 

- 

31.12. 

2019 

Mzdové náklady 

pro pracovníky 

v odborném sociální 

poradenství. 

40.000 Kč 30.000 Kč 

 

 

 

12 
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Popis sociální 

služby 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v krizi (terminálně 

nemocné,  

jejich blízcí a pozůstalí). 

Forma služby: ambulantní a terénní. 

Poslání služby: pomoc nevyléčitelně nemocným a umírajícím v domácím prostřední nebo  

zdravotnickém či sociálním zařízení. Dále jejich blízkým, pozůstalým, rodinným 

příslušníkům  

i profesionálům pečujícím o umírající a těžce nemocné. 

4. 
SLUNCE 

VŠEM, 

zapsaný spolek 

Centrum 

denních 

služeb 

SLUNCE 

VŠEM. 

- 

Centrum 

denních 

služeb. 

01.01. 

2019 – 

31.12. 

2019 

Dotace na základní 

činnost centra 

denních služeb – 

mzdové náklady. 

132.000 Kč 132.000 Kč 13 

 
Popis sociální 

služby 

Cílová skupina: osoby s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, autismem a 

s výraznými poruchami chování s prvky sebepoškozování. 

Forma služby: ambulantní. 

Poslání služby: osvojení si sociálních dovedností a návyků, pomoc při adaptaci v kolektivu, 

pomoc pečujícím osobám, umožnění dalšího vzdělávání. 

  

Odlehčovací 

služby 
SLUNCE 

VŠEM. 

– 

Odlehčovací 

služby. 

01.01. 

2019 – 

31.12. 

2019 

Dotace na základní 

činnost odlehčovací 

služby – mzdové 

náklady. 

11.000 Kč 11.000 Kč 15 

 
Popis sociální 

služby 

Cílová skupina: osoby s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, autismem a 

s výraznými poruchami chování s prvky sebepoškozování. 

Forma služby: ambulantní a pobytová. 

Poslání služby: péče o klienty a tím pomoc pečujícím osobám. Cílem služby je umožnit 

pečujícím nezbytný odpočinek. 

5. 
Spokojený 

domov, o.p.s. 

Terénní 

sociální 

služby 

občanům 

města 

Turnov. 

– 

Osobní 

asistence. 

01.01. 

2019 – 

31.12. 

2019 

Zajištění osobní 

asistence 

turnovským dětem 

ve škole a 

v domácnostech -  

mzdové a provozní 

náklady. 

85.000 Kč 65.000 Kč 13 

 
Popis sociální 

služby 

Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o 

asistenci u dětí v základní škole a v domácnostech občanů Turnova. 

Forma služby: terénní. 

Poslání služby: pomáhat lidem se sníženou soběstačností zůstat co nejdéle v domácím 

prostředí  

a umožnit vzdělání. 

  

Terénní 

sociální 

služby 

občanům 

města 

Turnov. 

– 

Odlehčovací 

služby. 

01.01.20

19 – 

31.12. 

2019 

Zajištění 

odlehčovacích 

služeb 

v domácnostech 

uživatelů – občanů 

města Turnov – 

mzdové náklady. 

27.000 Kč 15.000 Kč 

 

 

 

11 

 Popis sociální Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 
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služby nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí. 

Forma služby: terénní. 

Poslání služby: péče o klienty a tím pomoc pečujícím osobám. Cílem služby je umožnit 

pečujícím nezbytný odpočinek. 

6. 
Déčko Liberec 

z.s. 

Občanská 

poradna 

Liberec – 

pracoviště 

Turnov. 

-  

Odborné 

sociální 

poradenství. 

01.01. 

2019 

- 

31.12. 

2019 

Příspěvek na 

poskytování soc. 

služby – odborné 

sociální poradenství 

– mzdové a 

provozní náklady. 

51.000 Kč 40.000 Kč 

 

 

 

13 

 
Popis sociální 

služby 

Cílová skupina: osoby, která se dostanou z různých důvodů (dluhy, mezilidské vztahy, 

dědění)  

do obtížené životní či sociální situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, ať už 

z neznalosti legislativy či z neznalosti práv a povinností, či neschopností svá práva účinně 

projevit. 

Forma služby: ambulantní. 

Poslání služby: pomoc občanům, aby se nedostávali do situací, které by mohly způsobit či  

prohlubovat jejich sociální vyloučení. 

 Celkem:    627.500 Kč 474.500 Kč  

 

p. Uchytil a p. Houšková nahlásili střet zájmů 

 

Diskuse: p. Houšková, p. Kordová 

V diskusi zaznělo: Mezi podpořenými organizacemi jsou ty, které jsou dlouhodobě podporované ze strany města, ale 

i nové organizace. 

 

Usnesení ZM č. 135/2019 
 

ZM schvaluje  
spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace TURNOV, IČ 72744383, 
Studentská 1598, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt „Výlet – projížďka Českým rájem“ 7.000 Kč. Jeho 
poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti 
města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 136/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Centrum Protěž, z. ú., IČ 05259266, Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, příspěvek na projekt 
„Pomoc rodinám ve vztahové krizi (asistované kontakty)“ ve výši 30.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí 
Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 137/2019 
 

ZM schvaluje  
církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
„Deštník pro všechny generace“ ve výši 80.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací 
na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 4/2019 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 138/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Zdravý zoubek, spolek IČ 22732896, Železničářů 216, 460 08 Liberec, příspěvek na projekt 
„Zdravý zoubek 2019“ ve výši 7.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální 
oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 139/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa,  IČ 48623814, Žíreč 1, 544 04 
Dvůr Králové nad Labem, příspěvek na projekt „Rehabilitační zdravotní pobyty pro nemocné 
roztroušenou sklerózou“ ve výši 12.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na 
sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 140/2019 
 

ZM schvaluje  
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude uzavřena 
s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

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

Usnesení ZM č. 141/2019 
 

ZM schvaluje  
spolku Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
„CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2019“ ve výši 400.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 
poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň 
schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 3/2019 a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 142/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec příspěvek na sociální 
službu Raná péče ve výši 31.500 Kč Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na 
podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města 
Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 143/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec V - Perštýn, 
příspěvek na sociální službu Odborné sociální poradenství – projekt „Doprovázení umírajících na 
Rodinných pokojích v nemocnici v Turnově“ ve výši 30.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 
poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na 
podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 144/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Déčko Liberec, z. s., IČ 68455232, Švermova 32/35, 460 10 Liberec 10 příspěvek na sociální 
službu Odborné sociální poradenství - projekt Občanská poradna Liberec – pracoviště Turnov ve výši 
40.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 145/2019 
 

ZM schvaluje  
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu 
města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

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

Usnesení ZM č. 146/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci FOKUS TURNOV, z. s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální službu 
Centrum denním služeb ve výši 150.000 Kč Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních 
prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti 
města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 11/2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 147/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, příspěvek na 
sociální službu Centra denním služeb SLUNCE VŠEM ve výši 132.000 Kč a na sociální službu Odlehčovací 
služby ve výši 11.000,- Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a 
zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z 
rozpočtu města Turnov č. 12/2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 148/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá, 
příspěvek na sociální službu Osobní asistence - projekt Terénní sociální služby občanům města Turnov 
65.000 Kč a sociální službu Odlehčovací služby ve výši 15.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 
poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na 
podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování 
služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 8/2019 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

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

9. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Do diskuze se nepřihlásil žádný občan. 
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10. Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón   
 

Rozprava:  
      V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve 

vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1. 11. 1990) městská památková zóna (dále jen 

MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 

vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov. Pro letošní rok 

přiznalo MK ČR Turnovu 830.000 Kč. Tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, ve kterých je 

přesně stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl se liší, 

jestliže objekt vlastní Město (Kraj), fyzická a právnická osoba nebo církev.  U plátců DPH se podíl, dle nařízení 

MKČR, vypočítává z ceny bez DPH a u neplátců DPH z ceny s DPH. U restaurování hradí 100% z nákladů na 

restaurování MKČR. 

Z níže uvedeného textu vyplývá, že Ministerstvu kultury ČR vrátí město Turnov 533.000 Kč.      

Součástí podkladů nutných pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko zastupitelstva města k rozdělení. 

Příspěvek lze poskytnout pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek ČR. 

Odbor školství, kultury a sportu, jako administrátor této dotace navrhuje následující rozdělení: 

 

 Žadatel Název projektu (aktivity) Celkové 

náklady  

(v Kč) 

Podíl 

vlastníka  

(v Kč)  

Podíl MKČR 

(v Kč) 

Podíl 

města 

Turnova  

(v Kč)  

1. Město Turnov 

A. Dvořáka 335 

511 01 Turnov 

Oprava hřbitovní zdi u 

kostela Narození Panny 

Marie Turnov –  

I. etapa, část G, H, I, p.p.č.  

1497, k.ú. Turnov 

607.834 

bez DPH 

 

Z toho:  

uznatelné 

náklady 

497.745  
 

249.745  

bez DPH 

 

(50% 

uznatelných 

nákladů) 

248.000 

bez DPH 

 

(50% 

uznatelných 

nákladů) 

 

  

2. Římskokatolická 

farnost – 

děkanství 

Turnov, 

Děkanská 87 

511 01 Turnov 

Oprava 2 ks vstupních dveří 

do kostela Narození Panny 

Marie – p.p.č. 1498, k.ú. 

Turnov  

99.548  

vč. DPH 

40.548  

vč. DPH 

 

(40% 

uznatelných 

nákladů)  

49.000  

vč. DPH 

 

(50% 

uznatelných 

nákladů) 

10.000  

vč. DPH 

 

(10% 

uznatelný

ch 

nákladů) 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 149/2019 
 

ZM schvaluje  
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2019, a to následovně:  
1. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie – p. p. č. 1497, k. ú. Turnov (vlastník Město Turnov, 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – část G, H, I. Celkový 
objem prací v roce 2019 činí 607.834 Kč (uznatelné náklady jsou 497.745 Kč).  
Jednotlivé podíly jsou tyto: 249.745 Kč z prostředků vlastníka, 248.000 Kč z Programu regenerace MPZ.  
2. Kostel Narození Panny Marie – p. p. č. 1498, k. ú. Turnov (vlastník Římskokatolická farnost – děkanství 
Turnov, Děkanská 87, 511 01 Turnov).  Bude prováděna oprava 2 ks vstupních dveří do kostela. Celkový 
objem prací v roce 2019 činí 99.548 Kč (uznatelné náklady jsou 99.548 Kč). 
Jednotlivé podíly jsou tyto: 40.548 Kč z prostředků vlastníka, 49.000 Kč z Programu regenerace, 10.000 
Kč z rozpočtu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0]  
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11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2019 byla vyčleněna na podporu organizací a subjektů, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro 

děti a mládež a mimoškolní aktivity z rozpočtu města částka 130.000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání 

žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 9 žádostí. Komise ve složení určeném dle Pravidel pro 

poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity na svém jednání dne 25. 3. 2019 

posoudila všechny došlé žádosti a navrhla podpořit 8 žádostí o dotaci, jeden projekt rozhodla nepodpořit. 
 

Přehledu došlých žádostí – návrh na rozdělení dotací: 
 

  Žadatel projekt 

příjmy 

(bez 

dotace) 

výdaje požadavek 
návrh 

dotace 

1 

Centrum pro rodinu 

Náruč, z. ú. 

IČ 70155097 

Prázdninová Náruč 

přím. tábor: 29.7-2.8.,  

5.-9.8.2019 

10 dětí/turnus 

výtvarná dílna:  

22.-26.7.2019 

120 účastníků 

47 200 64 600  

(z toho 

11.400 

výdaje na 

výtvarné 

dílny) 

17 400 15 500 

2 

xxxxxxxxxx 

(spolupořadatel POVL, 

z.ú.) 

Horolezecký tábor 

SEDMISKAL 

16 účastníků 

Horolezecký tábor 

SKALÁK 

18 účastníků 

4.8.-11.8.2019 (stejný pro 

oba tábory) 

153 350 171 350 18 000 16 320 

3 

Junák - český skaut, 

středisko Štika Turnov, z. 

s. 

IČ 15045480 

Mikulášská taškařice 

7.12.2018 

125 dětí spolku 

6 000 12 000 6 000 6 000 

4 

Junák - český skaut, 

středisko Štika Turnov, z. 

s. 

IČ 15045480 

Svatý Jiří - patron skautů 

21.4.2018 

250 dětí ze spolku 

7 500 15 500 8 000 7 200 

5 

Muzeum Českého ráje v 

Turnově, příspěvková 

organizace 

IČ 00085804 

Prázdninové řemeslné 

soboty 

 8 cyklů - 6.7.,13.7., 20.7., 

27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8. 

250 účastníků 

21 000 46 000 25 000 18 000 

6 
POVYK, z. s. 

IČ 27024717 

Mašovský pizza cup 2019 

1.1.-15.12.2019 

10 turnajů, 12 dětí na 1 

turnaj 

6 600 13 200 6 600 6 600 

7 
POVYK, z. s. 

IČ 27024717 

Turnovský letní 

příměstský tábor 2019 

6 turnusů 8.7-12.7/10 dětí, 

15.7-19.7./10dětí,  

22.7.-26.7./10 dětí,  

29.7.-2.7./10 dětí,  

5.8.-9.8./8 dětí,  

26.8.-30.8./7 dětí  

(celkem 55 dětí) 

102 500 127 500 25 000 12 380 

8 

Sportinline - Pavel 

Hlubuček 

IČ 3356515 

Dětský přebor-odpoledne s 

bruslemi 

1.-31.5.2019 (termín akce 

neupřesněn) 

(80 účastníků) 

23 000 47 000 24 000 20 000 
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9 
ILMA AGENCY s.r.o. 

IČ 63219654 

Taneční soustředění 

talentované mládeže 

9/10 2019 (4 víkendy) 

150 účastníků 

133 500 153 500 20 000 0 

   
  150 000 102 000 

 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva, 

jejíž vzor je přílohou tohoto materiálu. 

 
p. Houšková, p. Uchytil a p. Knížek nahlásili střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 150/2019 

 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.500 Kč pro ústav Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097 na projekt 
Prázdninová Náruč. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 151/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 16.320 Kč pro xxxxxxxxx na projekt Horolezecké tábory Sedmiskal a Skalák. 
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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 152/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 153/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.200 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 154/2019 
 

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) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 155/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.600 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 
2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 156/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.380 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Turnovský letní 
příměstský tábor 2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 157/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro Sportinline – Pavel Hlubuček, 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 158/2019 
 

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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 159/2019 
 

ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro společnost ILMA AGENCY s.r.o., IČ 63219654 na projekt Taneční soustředění 
talentované mládeže z důvodu nenaplnění podmínek pro poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního 
programu. 
 

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

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2019 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč, zůstatek z minulého období je 13.800 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2019 ve sportovním fondu 163.800 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o 

dotaci ze sportovního fondu bylo v řádném termínu doručeno celkem 16 žádostí. Správní rada sportovního fondu na 

svém jednání dne 20. 3. 2019 posoudila předmětné žádosti a navrhla podpořit 14 žádostí, jeden projekt navrhla 

s ohledem na charakter akce přesunout do dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a 

mimoškolních aktivit a jeden projekt se správní rada rozhodla nepodpořit. 
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Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 
 

žadatel účel dotace 

předpokláda

né příjmy 

(bez 

požadované 

dotace) 

předpoklád

ané výdaje 

požadova

ná výše 

dotace 

návrh dotace 

1 

ABT Česana 

Rohozec z. s. 

IČ 22751173 

Rohozecký triatlon 2019 

(8. ročník, start/cíl Valečov, 

Boseň-poslední závod miniseriálu 

Triatlon cup Rohozec, cca 150 

závodníků, trvání 12 hod.) 

7. 9. 2018 

23.000 

 

 

28.000 

 

 

5.000 

 
5.000 

 

100% 

2 

ABT Česana 

Rohozec z. s. 

IČ 22751173 

Dětský pohár Rohozec 2019 

(8. ročník, Příhrazy, cca 150 

závodníků, trvání 8 hod.) 

8. 5. 2019 

8.000 

 

13.000 

 

5.000 

 
5.000 

 

100% 

3 

Cyklo-ski 

Jizera 

IČ 22851429 

 

MTBO Pojizerský Kompas 2019 

(10. ročník, Čertoryje-Krčkovice, 

Hrubá Skála, cca 160 účastníků, 

trvání 10. hod.) 

25. 5. 2019 

24.000 

 

 

37.500 

 

13.500 

 
10.000 

 

74% 

4 

FK Turnov z. 

s. 

IČ 26660385 

 

Den fotbalu v Turnově 

(fotbalový areál v Koškově ul., 

Turnov, ukázky fotbalové techniky, 

dětská soutěž, 50-80 účastníků, 

trvání 4 hod.) 

v termínu 3. - 6. 5. 2019 

9.500 

 

28.500 

 

19.000 

 
10.000 

 

53% 

5 

HC Turnov 

1931, z. s. 

IČ 27003345 

 

Memoriál Ludvíka Koška 2019 

(4. ročník, ZS Turnov, 2 x 

dvoudenní turnaj dětí nar. 

2010/2011 a mladších žáků, 320 

účastníků, trvání 43. hod.) 

23. - 24. 3. 2019 

30. - 31. 3. 2019 

113.400 

 

 

125.400 

 

12.000 

 
12.000 

 

100% 

6 

Junák – český 

skaut, 

středisko Štika 

Turnov, z. s. 

IČ 15045480 

Zimní sportování 2019 

(9 x bazén Turnov, 6 x tělocvična 

GYTU, 1 x zimní stadion LK, 

trvání cca 19 hod.) 

1. 1. - 31. 3. 2019 

4.000 

 

 

10.000 

 

 

6.000 

 
2.000 

 

min. výše dotace 

7 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO, z. 

s. 

IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Cena města 

Turnov“ 

(střelnice Malý Rohozec, účast 35 

- 45 střelců, trvání 6 hod.) 

15. 9. 2019 

7.000 

 

 

13.000 

 

 

4.000 

 
2.000 

 

min. výše dotace 

8 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO, z. 

s. 

IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Rohozecký 

parcour“ 

(střelnice Malý Rohozec, účast 35-

45 střelců, trvání 6 hod.) 

22. 6. 2019 

8.500 

 

 

11.000 

 

 

3.500 

 
2.000 

 

min. výše dotace 

9 

SH ČMS - 

Sbor 

dobrovolných 

hasičů Mašov 

IČ 62013459 

Okrsková soutěž v požárním 

sportu 2019 

(oslavy 135. založení spolku, 

Turnov-Mašov, 150 účastníků, 

trvání 10 hod.) 

8. 6. 2019 

0 

 

 

 

15.000 

 

 

15.000 

 
11.000 

 

73% 

10 Letní soustředění mládeže  18.900 40.040 21.140 6.000 
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Tělocvičná 

jednota Sokol 

Turnov   

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

(sokolovna Turnov, intenzivní 

trénink pro cca 22 dětí, 2 turnusy) 

 

22. - 26. 7. 2019 

26. - 30. 8. 2019 

   

 
 

28% 

11 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Turnov   

IČ 13582518 

Pingpongový turnaj pro všechny 

(sokolovna Turnov, 50-100 

účastníků-4věkové kategorie, 

trvání 9-17 hod.) 

 

14. 9. 2019 

18.900 

 

53.000 

 

13.000 

 

 

6.000 

 

46% 

12 

Tělovýchovná 

jednota 

Turnov, z. s. 

IČ 15045528 

Závody pramic a paddelboardů 

pro veřejnost 

(loděnice TJ Turnov, 50 

účastníků, trvání 8 hod.) 

25. 5. 2019 

3.000 

 

11.000 

 

8.000 

 

 

4.000 

 

50% 

13 

Tělovýchovně 

sportovní club 

Turnov z. s. 

- oddíl Judo 

IČ 15045544 

Liga žákyň a žáků Judo o 

Samurajskou katanu 2019 

(24.ročník, 4 kola-SKP Judo JC, 

JK JBC, TSC Turnov, SK Judo 

LBC, 1200 účastníků, trvání 50 

hod.) 

30. 3. 2019, 28. 4. 2019, 12. 10. 

2019, 9. 11. 2019 

59.900 

 

 

99.900 

 

 

40.000 

 

 

30.000 

 

75% 

14 

xxxxxxxxxxx 

 

 

Turnov Streetball Challenge 

2019 

(7. ročník, hřiště u haly TSC 

Turnov, max. 96 hráčů=24týmů 

po max.4, trvání 10 hod.) 

22. 6. 2019 

13.000 

 

 

26.000 

 

 

13.000 

 

 

10.000 

 

77% 

15 

ILMA 

AGENCY 

s.r.o. 

IČ 63219654 

Fitness Dance 2019 

(4.ročník, turnovské ZŠ, finále 

v hale TJ, 650 účastníků, trvání 

960 hod.) 

3-9/2019 výuka sestav, 10-

11/2019 školní předkola, 

12/2019 finále 

0 

 

 

10.000 

 

10.000 

 
0 

16 

POVYK, z. s. 

IČ 27024717 

Mašovský pizza cup 2019 

(5. ročník, Turnov-Mašov, 10 

turnajů – 

florbal/vybíjená/lakros/branbal 

vždy pro cca 12 účastníků, trvání 

30 hod.) 

1. 1. – 15. 12. 2019 

6.600 

 

 

13.200 

 

 

6.600 

 
dotační 

program 

VADM 

CELKEM    194.740 115.000 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní smlouva, 

jejíž vzor je přílohou tohoto materiálu. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 160/2019 

 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt 
Rohozecký triatlon 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 161/2019 

 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Dětský 
pohár Rohozec 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 162/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Cyklo-ski Jizera, IČ 22851429 na projekt MTBO 
Pojizerský Kompas 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 163/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385 na projekt Den fotbalu v 
Turnově. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 164/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Memoriál 
Ludvíka Koška 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 165/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Junák – český skaut středisko Štika Turnov, z. s., IČ 
15045480 na projekt Zimní sportování 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 166/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
projekt Střelecká soutěž „Cena města Turnov“. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 167/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
projekt Střelecká soutěž „Rohozecký parcour“. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 168/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč pro spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mašov, IČ 
62013459 na projekt Okrsková soutěž v požárním sportu 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 169/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (oddíl stolního tenisu), 
IČ 13582518 na projekt Letní soustředění mládeže. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 170/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 
Pingpongový turnaj pro všechny. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 171/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na 
projekt Závody pramic a paddelboardů pro veřejnost. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 172/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s. (oddíl Judo), IČ 
15045544 na projekt Liga žákyň a žáků Judo o Samurajskou katanu 2019. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města 
Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 173/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro xxxxxxxxx na projekt Turnov Streetball Challenge 2019. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 
sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 174/2019 
 

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

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

Usnesení ZM č. 175/2019 
 

ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro společnost ILMA AGENCY s.r.o., IČ 63219654 na projekt Fitness Dance 2019 z 
důvodu nehospodárného rozpočtu k charakteru pořádané akce. 
 

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

13. Individuální dotace - Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, 

p. s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Okresní rada Asociace školních sportovních klubů 

Semily, pobočný spolek (dále jen ORAŠSK Semily) ve výši 20 000. Kč. Dotace má být určena na zajištění 

republikového finále Atletického 3boje, které se uskuteční dne 19. 6. 2019 v Turnově na Městském stadionu L. 

Daňka. Celkové předpokládané náklady republikového finále v Turnově jsou spolkem odhadnuty na 150 tis. Kč. 

V předběžném rozpočtu jsou zahrnuty náklady na propagaci 34 tis. Kč, ceny a diplomy 5 tis. Kč, odměny pro 

rozhodčí a pořadatele 25 tis. Kč, zdravotní služba 4 tis. Kč, pronájmy stadionu, šaten a haly TJ Turnov 20 tis. Kč, 

ubytování a stravování účastníku 55 tis. Kč, materiál a vystoupení 7 tis. Kč. Předpokládané zdroje financování uvedl 

žadatel tyto: dotace od města Turnov 20 tis. Kč, příspěvek od Krajské organizace ČUS Libereckého kraje 10 tis. Kč, 

dotace od Liberec a AŠSK ČR se bude podílet částkou 110 tis Kč.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 176/2019 

 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 20.000 Kč pro spolek Okresní rada 
Asociace školních sportovních klubů Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na organizaci republikového 
finále Atletického 3boje 2019. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

14. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

Rozprava:  
      Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku nočního klidu takto: 

„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu 
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vymezena dobou kratší nebo žádnou.“ Z uvedeného vyplývá, že všechny akce, které by hlukem narušily noční klid 

po 22. hodině, musí být zohledněny v obecně závazné vyhlášce města. Obce tak mohou v obecně závazné vyhlášce 

stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, a to buď konkrétním 

datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné. Obce proto mohou 

stanovit tyto výjimečné případy jen a pouze takovým způsobem, aby byl počet těchto nocí pro osoby žijící v obci 

předvídatelný a aby se tyto osoby mohly na tyto výjimečné případy předem připravit. V letošním roce je třeba 

aktualizovat seznam akcí, které mají mít případně schválenou výjimku a žádají si dobu nočního klidu kratší nebo 

žádnou. Odbor školství, kultury a sportu uveřejnil výzvu k předkládání podobných žádostí. Termín k předkládání 

žádostí byl ve výzvě stanoven do 22. 3. 2019. 

Na základě těchto žádostí byla vyhláška připravena a odeslána k posouzení Ministerstvu vnitra, oddělení dozoru 

Liberec. Předběžně byla formální správnost a administrativní úplnost této vyhlášky schválena.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 177/2019 

 

ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 
 

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

15. Modernizace základních škol v Turnově  - dotace z IROP   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvu města v září 2016 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na modernizaci základních škol 

v Turnově v rozpočtovaných nákladech 22,7 mil Kč. Žádost o dotaci byla podána 9. 2. 2017. 13. prosince 2017 

přišla zpráva od poskytovatele dotace, že projekt byl vzhledem k vyčerpané alokaci zařazen mezi náhradní projekty. 

V průběhu roku 2018 a 2019 došlo k navýšení alokace ve 46. výzvě, které pokrývalo průběžně náhradní projekty. 

Město Turnov bylo osloveno dopisem z 8. 3. 2019 s nabídkou uvolněných finančních prostředků ve výši 

18.861.139,48 Kč, které pokrývá náš požadavek dotace na projekt „Modernizace učeben a konektivity tří základních 

škol v Turnově“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768. Dle pokynů a na základě schválení přijetí dotace 

radou města ze dne 13. 3. 2019 bylo odesláno Městem Turnov souhlasné vyjádření přijetí dotace. Pokud bychom tak 

neučinili do 15 pracovních dnů, byly by finanční prostředky postoupeny dalšímu žadateli. 

 

Obsahem žádosti o dotaci bylo:  

ZŠ Turnov, Skálova 600  

 modernizace jazykové učebny  

 modernizace učebny přírodních věd  

 nákup nábytku do dvou počítačových učeben  

 nákup počítačů do dvou počítačových učeben  

 vybudování 2 bezbariérových WC  

 modernizace konektivity  

 

ZŠ Turnov, 28. října 18  

 bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží  

 stavební práce v počítačové učebně  

 nákup nábytku do počítačové učebny  

 nákup počítačů do počítačové učebny  

 modernizace konektivity  

 realizace zeleně včetně mobiliáře před školou  

 

ZŠ Turnov, Žižkova518  

 bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží vč. 2 bezbariérových WC (1.NP a 3.NP)  

 modernizace jazykové učebny  

 modernizace učebny přírodních věd  

 modernizace konektivity  
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Vedlejší aktivity  

 výběrová řízení na stavební práce a dodávky techniky a nábytku  

 zajištění TDI, AD a BOZP  

 zajištění publicity (tiskové zprávy, články v místních tiskovinách)  

 

Financování projektu podle žádosti o dotaci: 

Evropská unie  85% 18.861.139,48 Kč 

Státní rozpočet 5%   1.109.478,79 Kč 

Vlastní zdroje 10%   2.218.957,59 Kč 

Celkové způsobilé náklady  100% 22.189.575,86 Kč 

Nezpůsobilé náklady (sanace suterénu v ZŠ 28. října)       545.779,50 Kč 

 

Přehled nákladů v Kč: 

Dosud uhrazené náklady dle žádosti (projekt. dokumentace, 

studie proveditelnosti, bezbariér. WC v ZŠ Turnov Skálova) 
849 704,00 

Náklady v rozpočtu 2019 (bezbariér.úpravy ZŠ Žižkova) 3 900 000,00 

Další náklady na 2019 6 000 000,00 

Náklady na 2020 12 500 000,00 

Celkem 23 249 704,00 

 

Pozn. Plánované náklady jsou zaokrouhlené a navýšení je způsobeno vysoutěžením dodavatele imobilních úprav 

v ZŠ Žižkova s cenou o 1 mil Kč vyšší oproti předpokladu. 

 

Aby bylo možné pokrýt náklady v roce 2019 a v roce 2020, navrhujeme uzavřít kontokorent k zajištění financování 

projektu. Návrh bude projednán ve finančním výboru a po schválení zastupitelstvem bude na základě poptávkového 

řízení vybrán poskytovatel kontokorentu se zapojením v rámci rozpočtových změn v červnu 2019. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 178/2019 
 

ZM bere na vědomí  
informace k přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace 
učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768 a 
zahájeni realizace dle harmonogramu. 
 

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

Usnesení ZM č. 179/2019 
 

ZM bere na vědomí  
finanční plán pro realizaci projektu „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, 
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768 v letech 2019-2020. 
 

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

  
 

16. Výbor ZM pro vodohospodářský majetek - doplnění členů   
 

Rozprava:  
      Na ustavujícím zastupitelstvu města byl zvolen výbor ZM pro vodohospodářský majetek ve složení: 

Jiří Mikula - předseda výboru, Ing. Tomáš Hocke, Ing. Zbyněk Miklík, Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, 

Ing. Michal Kříž, Ing. Milan Vašák. 
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Na základě volby nových zástupců na minulém ZM do Rady sdružení VHS Turnov navrhuji doplnit výbor o RNDr. 

Josefa Uchytila, Dis., který se stal členem rady sdružení a pana Františka Zikudu, dlouholetého radního, zastupitele 

města a profesního odborníka na tuto problematiku. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Bělohradský, p. Miklík, p. Loukota 

V diskusi zaznělo: Mám problém s převahou PROTO v zastoupení ve výboru. 

 

p. Bělohradský navrhl usnesení: 
 

ZM navrhuje 
navýšit počet členů výboru pro vodohospodářský majetek ze 7 na 11. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/10/3] – usnesení nebylo přijato 
 

 

Usnesení ZM č. 180/2019 
 

ZM navrhuje  
navýšit počet členů výboru pro vodohospodářský majetek ze 7 na 9. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/5/1] 
  

Usnesení ZM č. 181/2019 
 

ZM volí  
další členy výboru zastupitelstva města pro vodohospodářský majetek pana RNDr. Josefa Uchytila, Dis. a 
pana Františka Zikudu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/5] 
  
 

17. Krajská nemocnice Liberec, a.s. - nákup Nemocnice Frýdlant, s.r.o.   
 

Rozprava:  
      Touto cestou Vám poskytuji velmi aktuální informace o nákupu společnosti Nemocnice Frýdlant, s.r.o., námi 

částečně vlastněnou společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále KNL). 

Iniciátorem celého procesu je majoritní vlastník KNL Liberecký kraj. Záměrem politické reprezentace Libereckého 

kraje je návrat základní zdravotní péče do frýdlantského výběžku. Znamená to určité lékařské zajištění pro cca 25 tis. 

obyvatel. O situaci ve frýdlantské nemocnici se jedná již asi 3 roky. Stávajícím provozovatelem nemocnice je 

společnost EUC, a.s.. Nemocnice Frýdlant, s.r.o. je její dceřinou společností. Celý areál nemocnice je ve vlastnictví 

Města Frýdlant. 

Od cca roku 2015 začala Nemocnice Frýdlant utlumovat svoji zdravotnickou činnost. Došlo k uzavření interního 

oddělení, které bylo nahrazeno oddělením následné péče, pak přestala poskytovat pohotovostní službu a v prosinci 

2018 po vlně otrav pacientů uzavřela i chirurgické oddělení. 

25. září 2018 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb 

v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko (dále Memorandum). Memorandum 

popisovalo základní mantinely pro jednání mezi Libereckým krajem, Městem Frýdlant, KNL a Nemocnicí Frýdlant. 

K jednáním byla přizvána i Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, která díky výpadku zdravotní péče 

musela posílit o další výjezdový team. 

Dne 12. dubna 2019 dospěly všechny strany k určitému kompromisnímu řešení situace. Obrysy řešení shrnuly 

v materiálu, který se jmenuje Term Sheet. 

Podle tohoto materiálu by KNL měla koupit 100% společnosti Nemocnice Frýdlant, s.r.o. za cenu 8,6 mil. Kč. tyto 

peníze dostane KNL od Libereckého kraje. K tomu se kraj zavázal usnesením zastupitelstva z 23. dubna 2019. 

Tímto krokem by měla KNL začít provozovat zdravotnickou činnost ve frýdlantské nemocnice. Reálně by se měla 

do nemocnice přestěhovat následná péče z pracoviště z Jablonného v Podještědí, včetně zdravotnického personálu. 

Další zdravotní péči nelze přesněji konkretizovat, protože sama KNL bojuje s nedostatkem lékařů a sestřiček. Záleží 

i kolik lékařů a sestřiček zůstane z původního obsazení frýdlantské nemocnice. Dále by se měla postupem času vrátit 

jednodenní operativa (po rekonstrukci sálů), pohotovostní služba, rentgen+Sono, případně ambulance. 

EUC si chce ponechat lékárnu do konce roku 2030, za lékárnu bude platit nájem 100 tis. Kč rok+5,3% z preskribce 

léčiv realizované v nemocnici. 
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Město Frýdlant chce nájem ve výši cca 3,5 mil. Kč/ročně. Nabízí, že tento nájem investuje do objektů nemocnice. 

Navíc přislíbilo investiční dotaci na opravy objektů ve výši 25 mil. Kč bez DPH a další dotaci na projektovou 

dokumentaci ve výši 3,3 mil. Kč bez DPH. Město Frýdlant chce odpustit sporný dluh na nájmu ve výši cca 20 mil. 

Kč. Město Frýdlant nechce být akcionářem KNL a nechce doplácet případnou provozní ztrátu. 

Z hlediska vlastníků KNL tento krok nemusí být schvalován valnou hromadou KNL (tedy i námi jako 

zastupitelstvem města). K odkupu stačí souhlas představenstva KNL. Ve valné hromadě by byl projednáván jenom 

v případě, že by Liberecký kraj chtěl 8,6 mil. Kč upsat v rámci vlastního jmění společnosti. Pak by muselo dojít 

k přepočítání vlastnických podílů. To zatím LBC kraj nechce i vzhledem k blížící se diskuzi o financování pavilonu 

Centrální urgentní medicíny v Liberci. (zprávu o této investici chystám na některé další ZM) 

Vnímám však tento krok jako významný a považuji za důležité vás o něm informovat. Z hlediska Města Turnova jej 

chápu jako určité pochopení vůči nejsilnějšímu akcionáři KNL, tedy Libereckému kraji. Rovněž vnímám i finanční 

sílu kraje, která bude v budoucnu pravděpodobně jedinou hnací silou případné koordinace zdravotní péče v našem 

kraji i v investicích do naší společnosti KNL. 

 

Diskuse: p. Weissová, p. Hocke, p. Polášek, p. Uchytil, p. Kříž, p. Hrubý 

 

V diskusi zaznělo: Jak hlasovali zástupci Turnova?; My jsme byli pro, abychom podíl ve Frýdlantské nemocnici 

převzali.; Krajská nemocnice Liberec s požehnáním kraje koupí nefunkční vnitřek domů, město Frýdlant nechce být 

akcionářem, co je na tom pro nás za klady?; Nemocnice má smlouvy s pojišťovnami, věříme, že tam budou 

důstojnější podmínky pro následnou péči, než je v Jablonném, doufáme, že tam najdeme pracovní personál.; Obava 

KNL je, jak zajistit péči, která tam teď není. Provoz bude ztrátový, obava je, aby to neovlivnilo negativně 

hospodaření nemocnice. 

 
Usnesení ZM č. 182/2019 

 

ZM bere na vědomí  
informaci Krajská nemocnice Liberec, a.s. – nákup Nemocnice Frýdlant, s.r.o. 
 

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

 

 

 

V Turnově dne 3. května 2019 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Karel Jiránek 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Jaroslav Knížek 

ověřovatel zápisu 

 


