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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. května 2019  
 

 
 

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. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. 
Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. 
Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 

Ing. Jiří Kovačičin, Miroslav Reichl, Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu)  
 
Ing. Jiří Kovačičin, Miroslav Reichl, Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu)  
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Pavel Mlejnek, Daniela Weissová           
 

 

Přítomno 0 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:  
      Pan Bělohradský navrhl přidat do programu jednání bod č. 15 „Okres Turnov versus okres Semily“. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 183/2019 

 

ZM schvaluje  
program jednání včetně přidaného bodu č. 15. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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 SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

2. Bytový fond města a jeho další rozvoj                                       17:10 – 18:10                                                                       

3. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou 

budovu knihovny 

                                                                                      

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Prodej pozemku p.č. 623/3 v k.ú. Turnov, Na Sboře Ing. Tomáš Hocke        18:10 – 18:30                                                                          

5. Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do 

soukromého vlastnictví 

       

6. Směna pozemků s doplatkem v k.ú. Malý Rohozec        

7. Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice        

Záležitosti odboru finančního 

8. Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního 

úvěru 

Ing. Tomáš Hocke        18:30 – 18:45                                                                            

Ostatní 

9. Pozvánka na valnou hromadu KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke        18:45 – 18:55                                                                            

10. Příspěvky občanů                                       18:55 – 19:05                                                

Přestávka                                                                                                                                                 19:05 – 19:15  

Záležitosti odboru správního 

11. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro 

SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2019 

Mgr. Jana Svobodová   19:15 – 19:25                                                                              

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu Mgr. Jana Svobodová   19:25 – 19:45                                                                            

13. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci        

14. 

15. 

Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 

Okres Turnov versus Okres Semily – doplněný bod 

 

Lukáš Bělohradský 

      

 
 
 

2. Bytový fond města a jeho další rozvoj   
 

Rozprava:  
      Na základě diskuze o budoucnosti bytového fondu Města Turnova, nutnosti projednání koncepce v novém 

funkčním období, předkládám ZM materiál popisující stávající situaci i možné cesty dalšího postupu.  

Navrhuji v tomto volebním období postavit Alzheimer centrum a nový Dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května. 

Zbytek energie a financí pak věnovat rekonstrukci stávajícího bytového fondu. Domnívám se, že není rozumné 

v této chvíli uvažovat o stavbě nového bytového domu. V této chvíli by takový dům mohl vyrůst v lokalitě Výšinka 

či v lokalitě vnitrobloku Žižkova. Oba za předpokladu vyřešení parkování. Ctím i původní rozhodnutí RM a ZM, že 

stavbu klasického nájemního bydlení nemá město řešit. Samozřejmě je nutné tuto myšlenku řádně prodiskutovat a 

případně zrevidovat. 

 

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

V diskusi zaznělo: Zvažovalo vedení města možnost najít v Turnově možnost bydlení pro mladé, např. v mobilních 

domech?; v Turnově jsou zakázané.; Bytová a sociální komise doporučila financovat 100% do bytového fondu 

města.; RM se na 100% neshodla, i když byty nejsou v dobrém stavu; Byty a opravy bytů by potřebovaly velké 

finance, máme před sebou velké investice, které potřebují kofinancovat,  a ty převýší financování do bytového 

fondu. 

 
 

Usnesení ZM č. 184/2019 
 

ZM projednalo  
materiál Bytový fond města a schvaluje postup navrhovaný další postup. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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3. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny   
 

Rozprava:  
      Touto cestou vám předkládám materiál popisující aktuální situaci a predikovaný vývoj v projektu výstavby 

Nové knihovny Antonína Marka v Turnově. Zastupitelstvo města v rámci ankety v lednu 2019 vybralo stavbu 

samostatné knihovny bez Žluté ponorky. V následném hlasování se knihovna umístila na třetím místě – potvrzuje to, 

že se o ni dlouhodobě diskutuje. Předpokládaná cena stavby 50 mil. Kč vč. DPH 

RM na jednání 25. 4. 2019 schválila postup pro zadání studií na výstavbu nové knihovny v ulici Skálova v Turnově.  

Osloveny měly být kanceláře s dobrými referencemi v oblasti veřejných knihoven a turnovské projekční firmy.  

Ředitel knihovny doporučil radě města, aby schválila zadat vypracování studií dle podmínek z usnesení RM 

263/2019 ze dne 25. 4. 2019 společnostem: 

A69 - architekti s.r.o. Praha, 

ROSA-ARCHITEKT s.r.o. Trutnov 

Ing. arch. Hájek + Ing. arch. Reslová  

Profes projekt, s.r.o. Turnov 

 

Odmítli: 

Vratislav Salaba – není architekt, na tuto zakázku si netroufá 

PVK Projekt – nejsou architekti, pouze dělají projekční práce (zejména vodu) 

 

Na nabídku nereagovali: 

Ing. Marka (JENA a Marek+Rejmon) 

Design 4, s.r.o. 

Project A plus, s.r.o. 

ACTIV Projekce, s.r.o. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Kordová, p. Knížek, p. Maierová, p. Bělohradský, p. Schindler, p. Jiránek, p. Hájek 

V diskusi zaznělo: Nová knihovna je potřeba, ale projekt knihovny nemá spojení se Žlutou ponorkou, kavárnou, 

dětským klubem; chci prověřit i další varianty, kde jinde by mohla knihovna být.; Jsem přesvědčená, že je to 

varianta jediná a dobrá; chci navrhovanou variantu podpořit. Už před dvaceti lety byly podmínky v knihovně 

nevyhovující. 

 

p. Hájek nahlásil střet zájmů 

 
 

Usnesení ZM č. 185/2019 
 

ZM ruší  
usnesení č. 106/2018. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
 
  

Usnesení ZM č. 186/2019 
 

ZM projednalo  
materiál Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny a souhlasí s 
navrhovaným postupem prací. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
 
 
  

4. Prodej pozemku p.č. 623/3 v k.ú. Turnov, Na Sboře   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvu města předkládáme k projednání prodej pozemku parc. č. 623/3, o výměře 117m2, v k. ú. Turnov, 

který je nyní užíván jako zahrádka na základě nájemní smlouvy majitelkou sousední nemovitosti. Paní xxxxxxxx 

podávala žádost o prodej již poněkolikáté, doposud jí nebylo vyhověno.  Ve své žádosti, tento pozemek využívá již 

několik let (od roku 1990, kdy dům čp. 79 stojící na sousedním pozemku p. č. 620 s manželem koupili). Pozemek je 
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územním plánem funkčně zařazen do zastavěného území, bydlení smíšené. Na základě rozhodnutí RM a dohody s 

paní xxxxxxxxxx byl zpracován znalecký posudek na určení ceny obvyklé, který pozemek ocenil ve výši 90.000 Kč 

(tj. přibližně 769 Kč/m2). S tímto posudkem a výslednou cenou paní xxxxxxxxxx souhlasí. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 187/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 623/3 v k. ú. Turnov, o výměře 117m2 do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxx, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v daném místě a čase obvyklou ve 
výši 90.000,- Kč (tj. přibližně 769,- Kč/m2). Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí 
kupující. 
 

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

5. Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého 

vlastnictví   
 

Rozprava:  
      Na základě výše uvedeného usnesení RM ze dne 25. 4. 2019 a sjednané dohody s panem xxxxxxxxxxxxx, 

předkládáme zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k. ú. Malý Rohozec parc. č. 467/2, o výměře 90m2 

a 424/21, o výměře 13m2. Hodnota městských pozemků, stanovená podle tabulky orientačních cen prodejů pozemků 

podle jejich funkčního zařazení dle územního plánu - Zeleň sídelní a přírodního charakteru je ve výši 100,- Kč/m2. 

Celková prodejní cena pozemků je 10.300 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 188/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemků v k. ú. Malý Rohozec, parc. č. 467/2, o výměře 90m2 a 424/21, o výměře 13m2, z 
vlastnictví města Turnov do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu v daném 
místě a čase obvyklou ve výši 10.300,- Kč za celek. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. 
 

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

6. Směna pozemků s doplatkem v k.ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:  
      Na základě sjednané dohody s vlastníky, manželi xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxx, předkládáme 

zastupitelstvu města ke schválení směny pozemků (prodej pozemků panu xxxxxxxxxx je řešen v samostatném bodě). 

Realizací této směny dojde k narovnání vlastnických hranic u pozemků, které přímo sousedí (navazují) na pěší 

komunikaci. Zároveň se touto směnou komunikace rozšíří na potřebnou šíři pro případný průjezd malého vozidla 

Technických služeb Turnov. 

Směna pozemků: 

manželé xxxxxxxxxxx smění pozemek p. č. 434/3, výměra 1m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 434/2 v k. 

ú. Malý Rohozec za pozemek ve vlastnictví města parc. č. 435/3, výměra 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. 

č. 435/2 v k. ú. Malý Rohozec. 

Pozemky byly geometricky odděleny na náklady manželů xxxxxxxxx. Hodnota pozemků je dle tabulky orientačních 

cen prodejů pozemků podle jejich funkčního zařazení - Bydlení venkovské dle územního plánu, ve výši 500,- až 
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1000,- Kč. Podle již realizovaného prodeje obdobné části pozemku v této lokalitě navrhujeme kupní cenu ve výši 

500,- Kč/m2. Pozemky se smění s doplatkem ve výši 4000,- Kč, tj. 8m2 za 500,- Kč/m2 ze strany manželů 

xxxxxxxxxxxxxx. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 189/2019 
 

ZM schvaluje  
směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec, část pozemku p. č. 435/2, nově označenou jako parc. č. 435/3, o 
výměře 9 m2, ve vlastnictví města Turnov, za část pozemku p. č. 434/2, nově označený jako p. č. 434/3, 
výměra 1m2, ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Směna pozemků bude realizována v rozdílných 
výměrách s doplatkem ze strany manželů xxxxxxxxxxxx ve výši 4.000,- Kč. Správní poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí smluvní strany společně. 
 

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

7. Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  
      Vzhledem k rozvoji bytové zóny Daliměřice a jejího zpřístupnění a dalšího rozvoje byl projednán odkup 

pozemků ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx (dále také vlastník). Tyto pozemky jsou nutné ke zpřístupnění celé 

lokality za "hasičárnou", pro potřebné vybudování inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikací. RM, po 

projednání věci dne 3. 4. 2019, doporučila odkoupení pozemků za navržené kupní ceny panem xxxxxxxxxxxxxxx. S 

vlastníkem byl také projednán odkup navazujícího pozemku p. č. 870/2 k. ú. Daliměřice, s kterým souhlasí za kupní 

cenu jím stanovenou - zeleň 50,- Kč/m2. 

 

Dělení pozemků podle jejich funkčního zařazení dle ÚP a kalkulace kupních cen 

pozemek parc. č. 863 

budoucí komunikace se smíšeným provozem cca 310m2        k.c. 100,- Kč/m2      31.000,- Kč  

budoucí veřejnou zeleň cca 2959m2                                                   k.c.   50,- Kč/m2    147.950,- Kč 

budoucí stavební parcely cca 1955m2                                              k.c. 1000,- Kč/m2  1.955.000,- Kč 

pozemek p. č. 870/2 

budoucí veřejná zeleň 298m2                                                                                               k.c.   50,- Kč/m2       14.900,- Kč 

Celková hodnota obou pozemků stanovená dohodou je ve výši 2.148.850,- Kč. 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Těhníková, p. Frič, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Nesouhlasím s precedensem stanovovat cenu pozemku na cenu obvyklou, když k němu nevede 

cesta.; Cena je takto stanovená. 

 
 

Usnesení ZM č. 190/2019 
 

ZM schvaluje  
odkup pozemků p. č. 863, o výměře 5354m2 a 870/2, o výměře 289m2 od pana xxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
Praha, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.148.850,- Kč, která je zároveň cenou v daném místě a čase 
obvyklou. Náklady na geometrické zaměření jednotlivých funkčních celků a správní poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí prodávající a kupující společně rovným dílem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/4] 
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8. Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 25. 4. 2019 usnesením č. 179/2019 vzalo na vědomí finanční 

plán pro realizaci projektu „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, kdy bylo navrženo 

přijetí kontokorentního úvěru. Na základě toho Vám předkládáme ke schválení podmínky pro výzvu k podání 

nejvhodnější nabídky na poskytnutí kontokorentního úvěru až do výše 15 mil. Kč, stanovení základního hodnotícího 

kritéria pro zadání výzvy a návrh na jmenný seznam členů hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek na službu „Poskytnutí kontokorentního úvěru až do výši 15 mil. Kč“.  Kontokorent bude sloužit 

dále k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji (platbou faktury dodavateli) a příjmy (obdržením dotace) města 

Turnova při investiční akci Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ a akci 

„Chodník Nádražní ul.“.  

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 191/2019 
 

ZM schvaluje  
zajištění poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru s úvěrovým rámcem až do výše 15 
mil. Kč za účelem předfinancování dotačních akcí. 
 

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

9. Pozvánka na valnou hromadu KNL, a.s.   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvech akcionářů KNL a.s. by měla být projednána nominace zástupce na Valnou hromadu, která je 

svolána 25. 6. 2019 v 8.00 hod v budově Krajské nemocnice Liberec, na adrese Husova 357/10, Liberec. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 192/2019 
 

ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 25. 6. 2019 a ukládá 
starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 
 
 

11. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu 

města Turnov na rok 2019   
 

Rozprava:  
      Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. Sbory, jako 

spolky působící na úseku požární ochrany, v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních 
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spolků, které pro tuto oblast zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost. Dřívější způsob financování těchto 

spolků fakticky zrušila novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zavedla 

nová pravidla pro podporu těchto aktivit. Proto byl i pro tento účel vytvořen Dotační statut města Turnova schválený 

Zastupitelstvem města Turnov dne 28. 03. 2019 usnesením č. ZM 70/2019. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 193/2019 
 

ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti 
spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která 
bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 194/2019 
 

ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 
62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 195/2019 
 

ZM schvaluje  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 6201 
3475 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 196/2019 
 

ZM schvaluje  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov  
253 Turnov, IČO 62013459 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti 
Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0]  
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Usnesení ZM č. 197/2019 
 

ZM schvaluje  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 
62014064 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 198/2019 
 

ZM schvaluje  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 
62013424 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

12. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu   
 

Rozprava:  
      Usnesením Zastupitelstva města č. 68/2019 ze dne 28. 3. 2019 byl zřízen účelový fond pro podporu cestovního 

ruchu a usnesením č. 70/2019 ze dne 28. 3. 2019 nabyl účinnosti Statut fondu města Turnov pro podporu cestovního 

ruchu včetně souvisejících Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z tohoto fondu. Z 

rozpočtu města byla vyčleněna na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov částka 200.000 Kč. V 

rámci výzvy bylo v termínu doručeno celkem 5 žádostí o dotaci. Správní rada fondu pro podporu cestovního ruchu 

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

na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu posoudila došlé žádosti o 

poskytnutí dotace.  

Rozdělení dotací na tuto oblast navrhuje správní rada dle níže uvedené tabulky. 
 

žadatel název projektu 

 předpokládané 

příjmy  

(bez požadované 

dotace) 

 předpokládané 

výdaje 

požadovaná 

výše dotace 

body/ 

pořadí 

návrh 

dotace  

1 

Geopark 

Český ráj 

o.p.s. 

IČ 

27511774 

Propagace 

Globálního 

geoparku UNESCO 

Český ráj – putovní 

expozice 

8.320 41.600 33.280 

 

 

 

25/4. 33.280 

2 

Sdružení 

Český ráj, 

z.s. 

IČ 

15045838 

Rozvoj nabídky 

řemeslné a 

zážitkové turistiky 

na Turnovsku 

8.000 

 

 

40.000 

 

 

32.000 

 

 

40/2. 32.000 

3 

Societas 

„VIA SACRA a 

další duchovní 

96.000 

 

121.000 

 

25.000 

 
30/3. 25.000 
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Amicuum 

Liberec 

(SAL), z.s. 

IČ 

05693381 

památky jako nová 

osa turistického 

ruchu Libereckého 

kraje II“ 

(poutní cesta 

v tištěném vydání 

A5 48 str. + web. 

prezentace) 

 

 

 

 

4 

Turnov 

lidem, z.s. 

IČ 

03626440 

Prázdniny 

s divadlem a 

dílnami 

4.400 

 

22.000 

 

17.600 45/1. 17.600 

5 

PRAGMA

POL, v.o.s. 

IČ 

25915886 

Odpočinkový park 

se stezkou pro bosé 

nohy 

40.000 

 

 

80.000 

 

40.000 

 

 

-- 0 

CELKEM 147.880  107.880 

 
Diskuse: p. Maierová 

V diskusi zaznělo: Chceme podpořit investiční záměry, dotace by byla do výše 20%, zbytek by přidal žadatel, u 

neinvestičních záměrů by to bylo obráceně. 

 

p. Miklík, p. Weissová a p. Svobodová nahlásili střet zájmů 
 
 

Usnesení ZM č. 199/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 33.280 Kč pro společnost Geopark Český ráj o.p.s., IČ 27511774 na projekt 
Propagace Globálního geoparku UNESCO Český ráj. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města 
Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 200/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 32.000 Kč pro spolek Sdružení Český ráj, z. s., IČ 15045838 na projekt Rozvoj 
nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města 
Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 201/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro spolek Societas Amicuum Liberec (SAL), z. s., IČ 05693381 na 
projekt VIA SACRA a další duchovní památky jako nová osa turistického ruchu Libereckého kraje II. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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Usnesení ZM č. 202/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 17.600 Kč pro spolek Turnov lidem, z. s., IČ 03626440 na projekt Prázdniny s 
divadlem a dílnami. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního 
ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 203/2019 
 

ZM schvaluje  
schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s 
jednotlivými žadateli, kterým bude dotace v programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města 
Turnov pro podporu cestovního ruchu poskytnuta. 
 

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

Usnesení ZM č. 204/2019 
 

ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro společnost PRAGMAPOL, v.o.s. IČ 25915886 na Odpočinkový park se stezkou 
pro bosé nohy z důvodu nesouladu charakteru projektu s formou podpory stanovené ve vyhlášeném 
dotačním programu. 
 

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

13. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2019 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100 000 Kč. V rámci 

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

žadatele vyčleněno 40 000 Kč. V rámci výzvy byly v termínu doručeny celkem 4 žádosti o dotaci. Komise pro 

cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov jako kompetentní orgán pro posuzování žádostí o dotaci 

určený Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci posoudila na svém jednání došlé žádosti o 

poskytnutí dotace. Všichni žadatelé splnili stanovená kritéria a zároveň byly celkové požadavky na dotaci nižší než 

alokovaná částka, proto navrhuje komise vyhovět všem 4 žádostem v plném rozsahu.  

Rozdělení dotací na tuto oblast navrhuje tedy komise dle níže uvedené tabulky. 
 

žadatel název projektu 

předpokládané 

příjmy  

(bez požadované 

dotace) 

předpokládané 

výdaje 

požadovaná 

výše dotace 

 

návrh 

dotace 

Střední 

zdravotnická 

škola, Turnov, 

28. října, 

příspěvková 

organizace 

IČ 00581071 

Mezinárodní workshop 

v poskytování první 

pomoci/návštěva žáků 

ZŠ z partnerského 

města Niesky 

20. – 21. 6. 2019 

3.460 

 

 

 

 15.740 

 

 

12.280 

 

 

 

 

 

12.280 
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Turnovská 

Bohéma, z. s. 

IČ 26611856 

9. Internationales 

Festival „Abtenau ist 

Bühne“/účast TDS na 

mezinárodní evropské 

přehlídce 

7. – 11. 6. 2019 

2.000 12.000 10.000 10.000 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Turnov 

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Reciproční soustředění 

mládeže v Niesky 

 

8. -12. 7. 2019 

12.000 24.100 12.100 12.100 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Turnov 

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Reciproční návštěva 

v Niesky/společný 

turnaj a soutěž 

dospělých 

14. – 16. 6. 2019 

5.200 7.500 2.300 2.300 

CELKEM 36.680 36.680 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 205/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.280 Kč pro organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října, 
příspěvková organizace, IČ 00581071 na projekt Mezinárodní workshop v poskytování předlékařské první 
pomoci. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
na zahraniční spolupráci. 
 

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

Usnesení ZM č. 206/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Turnovská Bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt 9. 
Internationales Festival „Abtenau ist Bühne – účast TDS na mezinárodní evropské přehlídce. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční 
spolupráci. 
 

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

Usnesení ZM č. 207/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.100 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na 
projekt Reciproční soustředění mládeže oddílu stolního tenisu v Niesky. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 208/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.300 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 
Reciproční návštěva členů oddílu stolního tenisu v Niesky. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 
 

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

Usnesení ZM č. 209/2019 
 

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

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

14. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2019 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský 

život obyvatel města Turnov částka 170 000 Kč.  V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo 

v řádném termínu doručeno celkem 9 žádostí o dotaci. Všechny žádosti byly odevzdány na předepsaných 

formulářích, obsahovaly všechny povinné přílohy a splňovaly kriteriální podmínky stanovené pravidly pro danou 

oblast podpory. Komise určená Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost na svém jednání 

posoudila všechny došlé žádosti. Neboť se jedná o opakující se žadatele, jejichž projekty jsou již známé a Turnovu 

přínosné, všechny splnily stanovená kritéria a zároveň byly celkové požadavky na dotaci nižší než alokovaná částka, 

navrhuje komise vyhovět všem 9 žádostem v plném rozsahu.  

 

Rozdělení dotací na tuto oblast navrhuje tedy komise dle níže uvedené tabulky. 
 

 
název žadatele účel dotace 

požadovaná 

výše dotace 

návrh výše 

dotace  

1 Místní skupina 

Český červený kříž Turnov 

(Oblastní spolek Červeného kříže 

Semily IČ 70962031) 

činnost skupiny/zdravotnické 

pomůcky, prezentace 

organizace 

9.000 

  

9.000 

2 Svaz postižený civilazičními 

chorobami v ČR, z. s. 

IČ 72744383 

činnost spolku/doplnění 

rozpočtu 

 

20.000 

  

20.000 

3 Český svaz chovatelů, Základní 

organizace Turnov 1 

IČ 62014838 

činnost spolku a údržba 

chovatelského areálu 

35.000 

 

35.000 

4 Český svaz včelařů, z. s., 

základní organizace Turnov 

IČ 62014765 

činnost spolku, ošetřování 

včelstev, veterinární léčiva 

10.000 

 

10.000 

5 Český kynologický svaz 

ZKO 374, Turnov 

IČ 62014293 

činnost spolku a údržba 

cvičiště 

15.000 

 

15.000 

6 Myslivecká společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

činnost spolku/pachové 

ohradníky 

13.000 

 

13.000 

7 Klub přátel železnic Českého 

ráje z. s. 

IČ 49294211 

činnost spolku/úprava 

vnitřních prostor depa 

30.000 

 

30.000 

8 Tělovýchovná jednota Český ráj, činnost spolku – Otevírání a 20.000 20.000 
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spolek 

IČ 15043274 

zavírání Skaláku, letní sběr 

odpadků 

 

9 SH ČMS Okresní sdružení 

hasičů Semily 

IČ 62012746 

činnost spolku/práce a soutěže 

hasičské mládeže v rámci 

okresu Semily 

10.000 

  

10.000 

CELKEM 162.000 162.000 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 210/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 9 000 Kč pro spolek Místní skupina Český červený kříž Turnov (Oblastní 
spolek Českého červeného kříže Semily, IČ 70962031) na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou 
činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 211/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilazičními chorobami v ČR, z. s., 
základní organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 212/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč pro spolek Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 
1, IČ 62014838 na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 213/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov, IČ 
62014765 na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 214/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 
na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 215/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 216/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na 
podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 217/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 
na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 218/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 
na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 219/2019 
 

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

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

15. Okres Turnov versus Okres Semily   
 

Rozprava:  
      Velmi se mne a mnoha mých spoluobčanů dotkly politické proklamace představitelů Města Semily a jejich 

mediální prezentace na téma okresu Turnov, respektive možnosti částečného napravení křivdy přejmenováním 

Okresu Semily na Okres Turnov –Semily. Jedná se o vyjádření a hlasování zastupitelstva Města Semily ze dne 25. 3. 

2019 k návrhu, který vzešel z úst náměstka ministra vnitra Petra Mlsny k otázce vzniku nového okresu, respektive 

možnosti přejmenovat okres Semily na okres Turnov-Semily. Podle návrhu pana náměstka Mlsny by to bylo 

částečné narovnání pocitů křivdy, kterési nese Turnov od roku 1960. Tento návrh zazněl při jednání o řešení 
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možných změn v ORP Turnov a otázce vzniku nového okresu Turnov, či přiřazení větší části ORP Turnov k okresu 

Liberec, které proběhlo na radnici v Turnově 14. března 2019. Neupírám zastupitelům města Semily jejich právo na 

hlasování v prospěch jejich města, ale protestuji proti překrucování historie a popírání křivdy, která se na občanech 

Turnova a přilehlých obcí stala 9. dubna 1960 schválením ústavního zákona a vznikem Okresu Semily. Ano stala se 

křivda, když se z Okresu Turnov a Okresu Jilemnice stal Okres Semily jen proto, že se komunističtí funkcionáři 

mstili Turnovu za jeho pravicové postoje po roce 1948. Ještě 8. dubna 1960 sliboval soudruh Koucký, že Turnov 

zůstane okresním městem, 9. dubna bylo ovšem všechno jinak. Turnov byl již od pravěku křižovatkou a přirozeným 

centrem regionu a není pochyb, že je významnějším sídlem než Semily, důkazem čehož je koneckonců i velikost 

obou měst. 

 

Diskuse: p. Mlejnek, p. Bělohradský, p. Svobodová, p. Maierová 

V diskusi zaznělo: Do usnesení bych místo politické persekuce dal politické křivdě; co bychom schválili druhým 

usnesením ?; je to deklarace, že oceňujeme zájem; 

 
 

Usnesení ZM č. 220/2019 
 

ZM konstatuje  
že zánikem Okresu Turnov a vznikem Okresu Semily ústavním zákonem schváleným Národním 
shromážděním republiky Československé ze dne 9. dubna 1960, schváleným komunistickými poslanci, 
došlo k politické křivdě na občanech Turnova a jeho početné spádové oblasti. 
 

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

Usnesení ZM č. 221/2019 
 

ZM oceňuje  
návrh na změnu názvu Okresu Semily na Okres Turnov – Semily jako vstřícné gesto k narovnání historické 
křivdy a vyzývá tímto usnesením orgány státní správy, tam kde je to možné, k vzniku jejich 
plnohodnotných detašovaných pracovišť pro ORP Turnov ve Městě Turnov. 
 

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

 

 

V Turnově dne 6. června 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Pavel Mlejnek 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Daniela Weissová 

ověřovatel zápisu 

    


