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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

z 10. zasedání dne 24. října 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, Karel Jiránek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 
Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš 
Roubíček, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef 
Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:  
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 

MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaroslav Knížek              
 
MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaroslav Knížek 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Michal Loukota, Bc. Ondřej Fotr 

 

Přítomno 35 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:  

 

P. Kříž navrhuje do programu zasedání doplnit bod „Jmenování nového člena kontrolního výboru“ jako bod č. 14. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 291/2019 

ZM schvaluje  
program jednání s doplněným bodem č. 14. 
 

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                                                                             

Ostatní 

2. Rekonstrukce žst. stanice Turnov Ing. Tomáš Hocke         17:10 – 18:40                                                                        

3. Pasáž u radnice - Turnovské dílo - aktuální informace                                                                                       

4. Žádost TJ Turnov o spolufinancování rozšíření a zastřešení 

multifunkčního sportoviště Turnov - Daliměřice 

                                                                                      

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k prodeji pozemku 

pod plánovanou trafostanicí ČEZ Distribuce a.s. - bytová zóna 

Hruštice-Károvsko 

                                                                                 

6. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu        

7. Směrnice Zastupitelstva Města Turnova k odměňování 

neuvolněných členů zastupitelstva 

       

8. Jmenování odpovědného politika Zdravého města Turnov  Mgr. Petra Houšková     18:40 – 18:45                                                                                

9. Příspěvky občanů  Ing. Tomáš Hocke          18:45 – 18:50                                                                           

Přestávka                                                                                                                                                    18:50 – 19:00 

Záležitosti odboru sociálního 
10. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 

2019 – 2021 

Mgr. Petra Houšková       19:00 – 19:20                                                                     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2019 Jiří Mikula                       19:20 -  19:40                                                                              

12. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním 

spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 

                                                                                      

13. 

14. 

Smlouva SGEI – Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 

Jmenování nového člena kontrolního výboru – přidaný bod 

Mgr. Petra Houšková      19:40 – 19:50 

Ing. Michal Kříž                                                                          

      

 
 
  

2. Rekonstrukce železniční stanice Turnov   
 

Rozprava:  

 

Správa železniční dopravní cesty, s. p. (dále SŽDC) se obrátila na Město Turnov s žádostí o posouzení 

navrhovaných třech variant konfigurace železniční stanice včetně dopravních technologií. 

Hlavním cílem rekonstrukce železniční stanice je zkrácení cestovních dob díky zkrácení staničních provozních 

intervalů (zejména díky modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení) a zvýšení rychlosti ve zhlaví stanice. 

Dalším cílem rekonstrukce je odstranění úvraťové jízdy ze směru Jičín a zajištění přístupnosti stanice pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

Ve své podstatě se řeší: 

- Možnost podchodů k nástupištím včetně výtahů, alternativně ve variantě podchodů nebo zajištěného 

úrovňového přecházení, hovoří se i o zastřešení nástupišť. 

     -      Zrušení nechráněného přejezdu v ulice Nad Perchtou a jeho nahrazení podjezdem, vše směřující 

             ke zrušení úvratě. 

 

Diskuse: p. Schindler, p. Kunetka, p. Hocke, p. Jiránek, p. Maierová 

V diskusi zaznělo: Před 15 lety proběhla rekonstrukce stanice, ale některé věci se neudělaly. Současné nástupiště 

nesplňuje normy.; Zajímá mě podjezd na Perchtě, nedokážu si to představit v zástavbě.; Musí se to prověřit, je 

potřeba říci, že komunikace nejsou v této části města v pořádku.; Stavba by byla náročná jako na Nádražní.; Budou 

tam závory.; Uzel v Turnově je opravdu významný.; Na jiných nádražích, kde jsou podchody a vlaky se ve stejný 

čas sjedou, je dostatečný čas na přestupy.; Je škoda, že se zavrhla varianta úrovňových přechodů. 
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Usnesení ZM č. 292/2019 
ZM projednalo  
navrhované varianty konfigurace železniční stanice Turnov včetně dopravních technologií (Projekt servis, 
s.r.o., koncept z 28. 8. 2019) a k dalšímu zpracování doporučuje variantu s podchodem pro cestující č. 1, 
podmíněně var. č. 2 (s centrálním podchodem). Rovněž souhlasí s řešením mimoúrovňového křížení 
komunikace a železniční tratě na Perchtě za předpokladu prověření navrženého podjezdu pro nákladní 
vozidla s výškou 4,1m a délkou 17m pro nutné zásobování výrobních areálů v této lokalitě.  
ZM žádá v dalších projekčních stupních o projednání:  
-šířky podchodů, materiálové řešení povrchů, osvětlení a větrání 
-šířky schodišť i s opatřeními např. pro vedení jízdních kol 
-rychlost a kapacity výtahů 
-řešení zastřešení nástupišť s ohledem na krásnou historickou podobu turnovské železniční stanice s 
městským architektem a v odborné komisi rozvoje města, správy majetku a pro stavební otázky rady 
města. 
 

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

 3. Pasáž u radnice - Turnovské dílo - aktuální informace   
 

Rozprava:  

 

Na základě projednávání projektu Nové pasáže u radnice na RM 15. května a 9. října 2019, vám předkládám novou 

architektonickou studii na novostavbu pasáže u radnice pojmenovanou na základě historické skutečnosti Turnovské 

dílo. 

 

K přepracování původně prezentované studie došlo z těchto důvodů: 

- řešení neumožnilo průchod do vnitrobloku (p. xxxxxxx si svůj souhlas rozmyslel) 

- stavebně-technický  průzkum  prokázal  velmi  špatný  stav  stavebních  konstrukcí  a  proto  došlo ke  

  změně z původní obnovy stávajících objektů k návrhu hmotově blízké novostavby 

 

Hlavní výhodou nového řešení je: 

- jasné propojení s dalšími prostory města 

- možnost lépe prostorově řešit dílny i prostor galerie 

- návrh  reaguje  na  výsledky  stavebně technického průzkumu, který stávající konstrukce  považuje za 

  dožité 

 

Ve své podstatě se již nejedná o obnovu stávajícího stavu pasáže, ale stavbu nového objektu. Jedná se o koncepční 

změnu. Studie byla probrána s NPÚ, Kulturním centrem Turnov, NIPI, vlastníky sousedních nemovitostí a je 

připravena k dalšímu projednání v ZM a následně zadání projektové dokumentace. 

Dosavadní záměr jsme projednávali v orgánech města skoro tři roky. Zároveň stávající pasáž chátrá a podléhá 

degradaci. V prioritách zastupitelů se tento projekt nachází na 2. místě v prioritách pod 10 mil. Kč. Vzhledem k již 

rozeběhlým stavbám (Nádražní a Přepeřská ul., Alzheimer centrum, ZŠ Mašov) se dá očekávat zahájení stavby 

nejdříve na jaře 2021. 

Studie zpracoval Ing. arch. Václav Hájek. Zaměření stávajícího stavu 10,5tis.Kč, první studie (2018) 37,5 tis. Kč, 

druhá studie navazující na předchozí (2019) 32,5 tis. Kč. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Kříž 

V diskusi zaznělo: Projekt se mi líbí, budu ho podporovat.; dotaz na výběr architekta. 
 

 
Usnesení ZM č. 293/2019 

ZM schvaluje  
nové řešení projektu Pasáž u radnice – Turnovské dílo z června 2019 a ukládá odboru správy majetku 
pokračovat v projekční přípravě tohoto záměru. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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4. Žádost TJ Turnov o spolufinancování rozšíření a zastřešení multifunkčního 

sportoviště Turnov - Daliměřice   
 

Rozprava:  

 

Město Turnov obdrželo žádost o individuální dotaci od TJ Turnov na zařazení částky 7,076 mil. Kč (aktualizováno 

na 7,5 mil. Kč) na spoluúčast v projektu „Rozšíření a zastřešení multifunkčního sportoviště Turnov - Daliměřice“. 

Tento projekt bude TJ Turnov opětovně podávat do 31. 10. 2019 na MŠMT do Výzvy V5 „Podpora materiálně 

technické základny sportu“. Celkové finanční náklady celého projektu jsou 23,586 804mil.Kč (aktualizováno na 26,8 

mil. Kč).  

TJ Turnov dodala 17. října 2019 aktualizovaný propočet a úpravu požadované částky: 

stavební práce - 26,2 mil. vč. DPH, TDI - 210 tis. Kč, ADP - 80 tis. Kč, prováděcí projekt - 220 tis. Kč, přeložka NN 

- 90 tis. Kč. 

Celkem 26,8 mil. Kč + 0,39 mil. Kč předchozí náklady placené TJ (studie, projekt, stavební povolení, 

"vyjadřovačky"). Odhad rozpočtu p. Salaby se drží dle jeho slov reálných možností s tím, že vysoutěžená cena by se 

tomu měla blížit nebo být mírně nižší. Spoluúčast dělá z této částky cca 7,8 mil. Kč. Ve výboru TJ Turnov jsme se 

dohodli, že bychom jako požadavek chtěli dát do zastupitelstva 7,5 mil. Kč, ostatní ze zdrojů TJ. Vyhodnocení 

žádostí by mělo být na jaře roku 2020. Dle dotačního titulu musí být stavba dokončena do konce roku 2020. 

 

Projekt řeší zásadní absenci další kryté sportovní haly v Turnově. TJ Turnov nyní zastřešuje ve 20 oddílech celkem 

cca 1500 členů a díky velmi rozmanité a v mnoha oddílech úspěšné práci s mládeží je hlavním limitem rozvoje 

nedostatek tréninkových prostor. Hala TJ Turnov ve Skálově ulici je dlouhodobě přetížená a při rozvoji zejména 

florbalu, volejbalu, házené a basketbalu kapacitně nestačí. 

Rekapitulace předchozího vývoje: Celý projekt byl již v předchozím kole podání žádostí v roce 2018 prezentován a 

projednávám na půdě Sportovní komise města Turnova, která na svém posledním zasedání dne 18. 9. 2018 

jednohlasně 12 přítomnými členy odsouhlasila záměr TJ podat žádost do vypsaného programu MŠMT V3 

zaměřeného přímo na tento typ sportovních staveb a žadatelů. 

Výbor TJ Turnov se následně rozhodl jednat rychle a vzhledem k podmínkám dotace (stavební povolení do 31. 12. 

2018) se rozhodl zkusit žádost připravit a následně získat i potřebné stavební povolení. TJ Turnov se rozhodla vložit 

finanční prostředky ve výši cca 300 tis. Kč do vypracování projektu pro stavební povolení. Žádost byla ke dni 15. 

10. 2018 úspěšně zaregistrována na MŠMT. Před jejím podáním byl vypracován ing. V. Salabou požadovaný stupeň 

projektové dokumentace a zajištěna písemná podpora ČUS, Českého volejbalu i Českého florbalu. Vzhledem 

k zablokování zkráceného stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy jedním z majitelů sousedního pozemku 

proběhlo nakonec standartní stavební řízení s vydáním stavebního povolení 28. 3. 2019 s následným nabytím právní. 

Z časových důvodů protahujícího se stavebního řízení a pozdního vydání platného stavebního povolení byla v tomto 

kole Výzvy žádost TJ Turnov vyřazena z hodnocení. Po vypsání nové Výzvy V5 na MŠMT pro TJ a SK investice 

2020 a po zvážení všech okolností odsouhlasil Výbor a následně i Rada předsedů TJ Turnov podání nové žádosti za 

TJ Turnov ve spolupráci s městem Turnov. Vzhledem ke stavební připravenosti i podpoře sportovních svazů je šance 

na získání dotace a brzké realizace reálná a realizace této stavby bude ku prospěchu sportu v Turnově. 

 

Projekt nemá podporu komise pro rozvoj města. 

Projekt má podporu sportovní komise z roku 2018. 

9. října 2019 byla žádost projednávána v radě města bez přijetí kladného usnesení. 

 

Usnesení RM a ZM - dlouhodobě směřují k rozšíření občanské vybavenosti na Turnově 2. Tedy k rekonstrukci a 

dostavbě haly TSC. Zastupitelé vnímají potřebu výstavby dočasné-provizorní nafukovací haly, ale kofinancování v 

požadované výši 7 mil. Kč v lokalitě Daliměřic je cenou příliš vysokou za takové, v uvozovkách dočasné řešení. 

Jedná se o sezónní halu říjen-duben. V dalších měsících bude demontována. Proto se více přiklánějí k rekonstrukci 

hřiště Duhové energie s dočasnou výstavbou nafukovací haly v tomto prostoru. Vnímají především význam lokality, 

využitelnost pro ZŠ, MŠ, střední školy, velkou aglomeraci sídliště a zástavby domů mezi Turnovem a Ohrazenicemi, 

sídliště Přepeřská, možnost parkování, nutnost rekonstrukce hřiště Duhové energie a další. Nafukovací hala bude v 

dalším stupni nahrazena dostavěnou halou TSC. RM města dala pokyn k urychlení projekčních prací na hřišti 

Duhové energie včetně nafukovací haly. Proto se domnívám, že sezóna 2020/2021 by snad již mohla být pro oddíly 

pokryta novou halou, ale třeba se pletu. Navíc je třeba říci, že nově vybudované hřiště v roce 2015 na Daliměřicích 

má být ve své podstatě zbouráno. TJ Turnov sice počítá s využitím umělého povrchu a mantinelů na hřiště loděnice, 

ale samotné podloží a asfaltová plocha budou zásadně přebudovány. Z hlediska vnímání investic se nejedná o 

nehospodárné využívání prostředků. 

 

Za TJ Turnov představil projekt p. Jarolímek, po technické stránce p. Salaba. 
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Diskuse: p. Mikula, p. Bělohradský, p. Miklík, p. Jarolímek, p. Mlejnek, p. Weissová, p. Salaba, p. Maierová, p. 

Schindler, p. Svobodová, p. Houšková, p. Loukota, p. Kunetka, p. Kordová, p. Hocke, p. Stárek, p. Jiránek 

V diskusi zaznělo: Je to složité, ale projekt podporuji.; Oceňujeme, že se TJ snaží sama a investovala do toho 

prostředky. Hala nám tady významně chybí. Je brán požadavek na 7,5 mil. jako maximální výše, kterou byste 

požadovali?; Ano, je to maximální výše.; Jaká je životnost nafukovačky?; Tato hala má předpokládanou životnost 

30-40 let. Dokážu si představit halu jiného typu, ale to bychom se finančně dostali jinam.; Hledal jsem v dostupných 

zdrojích a nikde jsem tuto informaci nenašel.; Jak se počítá s využitelností v dopoledních hodinách?; Bude to časově 

jako v hale ve Skálově ulici.; V zimě bude hala vytápěná a v létě bude chlazená?; Bude vytápěná, o chlazení se 

neuvažuje.; Jak bude hala vypadat na pohled z města?; Je to vidět ze stadionu, z města se dálkové pohledy 

neotvírají.; O kolik metrů se posune stávající hřiště? Město do hřiště investovalo.; Svah o cca 15 metrů odstraníme, 

zbylou část se pokusíme zachovat.; Bude v létě hala provozně ponechaná nebo bude sundaná?; Hala je uzpůsobená 

k celoročnímu provozu. Ale je to věc poptávky.; Budou pro veřejnost volné i odpolední hodiny? Vzhledem k lokalitě 

je to pro školy daleko.; Chceme se o tom bavit ve chvíli, kdy nebude kapacita hal ve městě dostatečná.; Je možné 

získat certifikát, který dává garanci, než je 10-15 let?; Pokud výrobce nabízí 15 let záruku, považuji to za 

dostačující.; Projekt řeší rozšíření haly TSC, není to jen rekonstrukce.; Podmínky dotace jsou striktně dané. Jak máte 

vymyšlený časový plán?; Stavební práce by měly být dokončeny do konce r. 2020 a to je splnitelné.; Má TJ 

připravené předfinancování plánu?; Ke zpoždění může dojít maximálně měsíc, takže to nehrozí.; Ve schválených 

prioritách tento záměr není; Bude se stavět nafukovací hala u TSC i nafukovací hala na Daliměřicích?; Na halu na 

Daliměřicích získáme dotaci. Beru to jako výzvu.; Je jen otázka času, kdy budou oba projekty zrealizované.; Kde 

máte záruku, že dotace bude?; Dotace je v usnesení jako podmínka a pokud by dotace nebyla, hala by se nestavěla.; 

Máme dost zkušeností. Princip problému je, že hledáme další plochu, kde by mohly trénovat děti. Máme 20 oddílů a 

sporty, které v takovém rozsahu nikde nemají. Do Turnova můžeme konečně dostat peníze.; Jmenovité hlasování je 

v pořádku, jako zastupitelé se nemáme stydět za svoje názory.; Pro mě je to jako pro obyvatele Daliměřic prohra, 

v zimě to bude energeticky náročné, v létě se tam nebude dát sportovat. Všichni by si přáli pořádnou halu.  

 

p. Bělohradský navrhl jmenovité hlasování 

 

p. Weissová navrhla desetiminutovou pauzu, aby se koaliční partneři dohodli před hlasováním  

 

Usnesení ZM č. 294/2019 
ZM souhlasí  
s desetiminutovou přestávkou v jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/1] 
 
p. Bělohradský stáhl svůj návrh na jmenovité hlasování 

 

p. Hocke navrhl tajné hlasování 

  
Usnesení ZM č. 295/2019 

ZM souhlasí  
s tajným hlasováním. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/5/1] 
  

Usnesení ZM č. 296/2019 
ZM volí  
volební komisi ve složení Mgr. Jana Svobodová a RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
 
 
p. Mikula navrhl usnesení: 
 

ZM schvaluje 

 

při kladném vyřízení žádosti TJ Turnov o dotaci na MŠMT ve Výzvě V5 „Podpora materiálně technické 
základny sportu“, poskytnutí individuální dotace ve výši 7,5 mil. Kč na spoluúčast v podaném projektu 
„Rozšíření a zastřešení multifunkčního sportoviště Turnov - Daliměřice“ za předpokladu souhlasu valné 
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hromady TJ Turnov s převodem multifunkčního sportoviště Turnov – Daliměřice po době udržitelnosti na 
Město Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/9/4] – usnesení nebylo přijato 
 
Vzhledem k předešlému hlasování stáhl p. Hocke svůj návrh usnesení uvedený v podkladech k jednání a 

projednávání bodu bylo ukončeno. 

 
 

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k prodeji pozemku pod plánovanou 

trafostanicí ČEZ Distribuce a.s. - bytová zóna Hruštice-Károvsko   
 

Rozprava:  

 

V souvislosti s rozvojem v bytové zóny Hruštice-Károvsko, Nad Farářstvím a požadavky na připojení nových 

odběrných míst, předkládáme Radě města doručenou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku pod 

plánovanou novou trafostanicí, kterou by mělo město Turnov uzavřít se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 

(dále také "budoucí kupující"). 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 297/2019 

ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 
992/17 a 991/11, k. ú. Turnov, o výměře cca 21m2, za kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 
1000 Kč/m2 bez DPH, tj. cca 21.000Kč bez DPH, cena obvyklá, do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ 
24729035. Budoucí kupující zajistí na své náklady geometrické zaměření po realizaci stavby a zápis do 
katastru nemovitostí. 
 

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

6. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  

 

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

svolána 15. 11. 2019 v 11.00 hod v budově Krajské nemocnice Liberec, na adrese Husova 357/10, Liberec. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 298/2019 

ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 15. 11. 
2019 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro 
navržená usnesení. 
 

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

7. Směrnice Zastupitelstva Města Turnova k odměňování neuvolněných členů 

zastupitelstva   
 

Rozprava:  

 

Na základě naší společné diskuze o četnosti zasedání komisí, výborů a odměně za jejich vedení navrhuji schválit 

směrnici ZM pro odměňování neuvolněných zastupitelů. V případě, že se nebude konat komise či výbor 
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v příslušném měsíci, tak předseda komise či výboru nedostane odměnu za předsednictví. Obdobnou praxi má 

zaveden Liberecký kraj, navíc ještě rozšířenu na účast členů zastupitelstva na jednání zastupitelstva kraje. 

 

Diskuse: p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: Škoda, že se to netýká i radních.  

 
Usnesení ZM č. 299/2019 

ZM schvaluje  
Směrnici zastupitelstva města č. 100 pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od 
1. 11. 2019. 
 

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

8. Jmenování odpovědného politika Zdravého města Turnov   
 

Rozprava:  

 

Usnesením ZM č. 193/2011 schválilo vstup Turnova do asociace Národní síť Zdravých měst ČR a Deklaraci Projekt 

Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21. Usnesením č. 454/2014  dne 27. 11. 2014 byla jmenována do funkce 

zodpovědného politika pro Zdravé město Turnov a MA 21 místostarostka Mgr. Petra Houšková. NSZM ČR 

požaduje aktualizaci údajů a nové usnesení k jmenování zodpovědného politika pro volební období 2018 – 2022.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 300/2019 

ZM jmenuje  
Mgr. Petru Houškovou do funkce odpovědného politika pro Zdravé město Turnov a MA 21. 
 

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

9. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Do diskuse nikdo nepřispěl. 

 
Usnesení ZM č. 301/2019 

ZM souhlasí  
s pokračováním v jednání bez přestávky. 
 

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

10. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019 - 2021   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám tímto k projednání návrh rozvojového dokumentu v sociálních službách - Komunitní plán 

sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019 - 2021, doplněný o závěry z jednání rady města a z aktuálního 

vývoje situace v sociální oblasti v Turnově. Tento plán stanoví aktivity, kterými se bude město Turnov a spádová 

oblast v oblasti sociálních služeb v následujících třech letech především zabývat.  

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 302/2019 
ZM schvaluje  
Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019 - 2021. 
 

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

11. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2019   
 

Rozprava:  

 

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

(celkem 163.800 Kč). Doposud bylo rozděleno žadatelům o dotaci v I. výzvě celkem 115.000 Kč. K rozdělení mezi 

žadatele v II. výzvě tedy zbývá ve sportovním fondu 48.800 Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 6 

žádostí o dotaci, všechny v termínu stanoveném ve vyhlášení programu. Správní rada sportovního fondu na svém 

jednání dne 3. 10. 2019 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit všech 6 projektů. 

 

Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

žadatel účel dotace 

Předpoklá-

dané příjmy  

(bez 

požadované  

dotace) 

Předpoklá-

dané výdaje 

Požadova-

ná výše 

dotace 

NÁVRH 

DOTACE  

 

% z poža-

davku 

1 

Klub lyžařů 

Turnov, z. 

s. 

IČ 

15044840 

33. ročník přespolního běhu 

(Ski areál Struhy, cca 120 

závodníků, trvání 6 hod., 30 

osob podílejících se na 

pořádání) 

13. 10. 2019 

16.000 

 

 

 

31.000 

 

 

15.000 

 

 

15.000 100 

2 

Okresní 

rada 

Asociace 

školních 

sportovních 

klubů ČR 

Semily, p. s. 

IČ 

01452061 

46. ročník Silvestrovského 

běhu v Turnově 2019 

(Areál Maškovy zahrady, 

140-150 závodníků, trvání 4 

hod., 20 osob podílejících se 

na pořádání) 

31. 12. 2019 

3.800 

 

 

 

11.800 

 

 

8.000 

 

 

8.000 100 

3 

HC Turnov 

1931, z. s. 

IČ 

27003345 

Podzimní Dvojboj 2019 

(Areál Maškovy zahrady, ZS 

L. Koška, 50 závodníků, 

trvání 7 hod., 2 osob 

podílejících se na pořádání) 

15. 9. 2019 

7.500 

 

 

 

11.500 

 

 

4.000 

 
4.000 

 

100 

4 

AC Turnov, 

z. s. 

IČ 

00527271 

Hruštice 2019 – běžecký 

závod turnovských atletů na 

10 a 15 km 

(Městský atletický stadion, 

120 závodníků, trvání 5 

hod., 30 osob podílejících se 

na pořádání) 

3. 11. 2019 

32.000 

 

 

 

50.000 

 

 

18.000 

 
13.800 77 

5 

ILMA z. s. 

IČ 

22887806 

Podpora taneční výuky na II. 

stupni ZŠ v Turnově 

(ZŠ v Turnově, cca 500 

účastníků, 80 výukových 

lekcí, 6 osob podílejících se 

na pořádání) 

10-12/2019 výuka tanců 

4.000 

 

 

 

 

14.000 

 

 

10.000 

 
4.000 40 
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6-9/2019 příprava DVD a 

metodický materiál 

 

6 

ILMA z. s. 

IČ 

22887806 

Podpora talentované 

mládeže 

(Turnov činnost/Liberec MS, 

7 podpořených členů-

závodníků, tréninky 2xtýdně 

(MS 7 dnů) 

10-12/2019 

0 

 

 

 

 

6.120 

 

 

6.120 

 
4.000 

 

65 

CELKEM   61.120 48.800  

 

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

poskytnutí dotace dle vzoru, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 174/2018 ze dne 25. 4. 2019. 
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

p. Mlejnek nahlásil střet zájmů  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 303/2019 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840 na projekt 33. 
ročník přespolního běhu. 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. 304/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České 
republiky Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 46. ročník Silvestrovského běhu 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. 305/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Podzimní 
Dvojboj 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. 306/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.800 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2019 – 
běžecký závod turnovských atletů na 10 a 15 km. 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. 307/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek ILMA, z. s. 22887806 na projekt Podpora taneční výuky 
na II. stupni ZŠ 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. 308/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek ILMA, z. s. 22887806 na projekt Podpora talentované 
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] 
  
 

12. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov   
 

Rozprava:  

 

Spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700 podal dne 1. 10. 2019 žádost o zařazení do okruhu žadatelů o dotaci na 

podporu sportovní činnosti v rámci dotačního programu Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města 

Turnov. Neboť Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Turnova schvaluje Zastupitelstvo města Turnova, 

předkládáme Vám tuto žádost k projednání. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Mikula 

V diskusi zaznělo: Počítáte s tím, že navýšíte částku do fondu?; Částečně ano.  

 
p. Mikula jako předkladatel usnesení stáhl usnesení, původně formulované v podkladech a navrhl usnesení 

nové 

 

Usnesení ZM č. 309/2019 
ZM schvaluje  
žádost spolku Sportline, z. s. ZM bude tuto žádost řešit v rámci úprav pravidel na rozdělování dotací 
sportovních spolků na rok 2020. 
 

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

13. Smlouva SGEI – Kulturní centrum Turnov, s. r. o.   
 

Rozprava:  

 

V lednu 2019 byl Zastupitelstvem města Turnova projednáván materiál týkající se příspěvku poskytovaného 

společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., který spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského 

zájmu, tzv. SGEI. 

Zastupitelstvo města Turnov schválilo dne 27. 06. 2019, usnesením ZM č. 230/2019 pro organizaci Kulturní centrum 

Turnov, s. r. o. snížení neinvestiční dotace na provoz o částku 24.400 Kč. Jedná se o snížení této dotace z důvodu 

přesunu částky na úhradu nájemného za poskytnutí venkovního jeviště. Celková částka poskytnutá na neinvestiční 

dotace činila 8.883.000 Kč, a po schválení tohoto dodatku bude činit 8.858.60- Kč. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 310/2019 
ZM schvaluje  
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

  
 

14. Jmenování nového člena kontrolního výboruá   
 

Rozprava:  

 

Předkládám změnu člena kontrolního výboru. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 311/2019 

ZM odvolává  
pana Jaroslava Mena jako člena kontrolního výboru. 
 

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

Usnesení ZM č. 312/2019 
ZM jmenuje  
Ing. Michala Kříže jako člena kontrolního výboru. 
 

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

 

V závěru zastupitelstva proběhla diskuse nad platností postupu při hlasování u bodu č. 4 – p. Kunetka, p. Kříž, p. 

Bělohradský, p. Šmiraus, p. Maierová, p. Hocke. Postup byl shledán správným, pan tajemník dodá zastupitelům 

vyjádření dozorového orgánu MV nebo SMO ČR k jednacímu řádu zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 1. listopadu 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Bc. Ondřej Fotr 

ověřovatel zápisu 

 


