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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. dubna 2020  
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle  

zákona 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, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk 
Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, David 
Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník  
úřadu: 
 

Zapisovatelka: 
 

Ověřovatelé: 

PhDr. Hana Maierová, Ivan Kunetka, Ing. Tomáš Roubiček, Ing. Michal Kříž 
 

PhDr. Hana Maierová, Ivan Kunetka, Ing. Tomáš Roubiček 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Radka Vydrová 
 

Jiří Kos, Ing. Zbyněk Miklík 
 
 

Přítomni  2 občané 
 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 

Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu 

starosty. 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 Hocke navrhl z jednání vypustit bod č. 2 „A) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 3 Územního plánu 

Turnov zkráceným postupem a schválení obsahu Změny č. 3, B) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 4 

Územního plánu Turnov běžným postupem, projednání podaných návrhů a rozhodnutí o jejich zapracování“. Pan 

Špinka zažádal o zařazení bodu „Individuální dotace pro TJ Sokol Turnov na opravu stropu“ jako bod č. 6. Dále pan 

Hocke navrhl zařadit bod „Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do 

městského parku U Letního kina“ jako bod č. 7. Pan Knížek zažádal o projednání podpory podnikatelů v době 

pandemie, a to v rámci diskuse na konci jednání. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 67/2020 
ZM schvaluje  
navrhovaný program včetně stažení bodu č. 2, přidaných bodů 6 a 7 a projednání podpory podnikatelů 
na konci jednání. 
 

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Záležitosti odboru rozvoje 

  2. A) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 3 Územního plánu 

Turnov zkráceným postupem a schválení obsahu Změny č. 3 

B) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 4 Územního plánu 

Turnov běžným postupem, projednání podaných návrhů a 

rozhodnutí o jejich zapracování – bod byl stažen z jednání 

Ing. Tomáš Hocke            17:10 – 17:15                                 

Ostatní 

  3. Memorandum s TSC Turnov, z. s. - hala u nádraží Mgr. Jana Svobodová      17:15 – 17:20                                                                           

Záležitosti odboru finančního 

  4. Úprava Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o poplatku z pobytu Ing. Tomáš Hocke                                                                             17:20 – 17:50      

  5. Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků                                                                                  

  6. 

 

  7. 

 

 

  8. 

Individuální dotace pro TJ Sokol Turnov na opravu stropu – 

přidaný bod 

Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes 

Komenského ulici do městského parku U Letního kina – přidaný 

bod 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 

Ing. Tomáš Špinka    

 

Ing. Tomáš Hocke   

 

 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           

      

  9. Účelový dar - Mikroregion Český ráj Mgr. Jana Svobodová                                                                                       

Záležitosti odboru sociálního 

10. 

11. 

Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 

Příspěvky občanů                                                                                                                                                                                                                                                            

Mgr. Petra Houšková       17:50 – 17:55 

                                         17:55 – 18:00                                                                                                                                                        

 

 

Přestávka                                                                                                                                                    18:00 – 18:10                         

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12. Obecně závazná vyhláška – noční klid Mgr. Jana Svobodová      18:10 – 18:50                                                                           

13. Dotace na podporu cestovního ruchu                                                                                 

14. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Mgr. Petra Houšková                                                                                 

15. Rozdělení dotací z kulturního fondu                                                                                  

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

aktivity 

                                                                                 

17. Rozdělení dotací z památkového fondu Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

18. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ                                                                                  

19. Rozdělení dotací ze sportovního fondu Jiří Mikula                                                                                 

20. 

21. 

22. 

Individuální dotace - Czech Gravity Sports Association, z. s. 

TJ SOKOL Turnov - kontrola dotace příspěvku města 

Návrh nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov ze 

strany města Turnov 
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2. A) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 3 Územního plánu Turnov zkráceným 

postupem a schválení obsahu Změny č. 3, B) Schválení podnětu na pořízení Změny 

č. 4 Územního plánu Turnov běžným postupem, projednání podaných návrhů a 

rozhodnutí o jejich zapracování   
 

Rozprava:   

Bod byl stažen z jednání. 

 
 

3. Memorandum s TSC Turnov, z. s. - hala u nádraží   
 

Rozprava:  

 

Předkládávám k projednání memorandum mezi Městem Turnov a Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, z. s., 

memorandum se týká vzájemné spolupráce na Rekonstrukci a rozšíření haly TSC TURNOV v Turnově II.  

Město Turnov dlouhodobě řeší společenskou vybavenost Turnov 2. Hala TSC byla postavena v 80. letech v rámci 

„akce Z“ a v nejbližší době bude potřebovat velkou rekonstrukci. Jelikož v Turnově chybí cvičební prostory, je 

nejlepší nejen halu rekonstruovat, ale také rozšířit tak, aby se budoucí cvičební prostor dal přepažit a využívat více 

skupinami najednou. Pokud bude potřeba pro sporty, jako jsou házená či florbal, hala bude svými rozměry těmto 

sportům také vyhovovat.  

Dá se předpokládat, že na rekonstrukci nebo výstavbu hal by měly být státní dotace i v budoucnu. 

V memorandu v příloze jsou domluvené podmínky bezúplatného převodu haly TSC na Město Turnov. 

 

Diskuse: p. Reichel, p. Miklík, p. Jiránek, p. Svobodová, p. Hocke, p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: Chtěl bych požádat vedení současné i budoucí, aby to neshodila pod stůl, stálo nás to všechny 

spoustu času. Žádám o přijetí navrhovaného usnesení.; Tento krok podporuji.; Kvůli dotacím nevíme, kdo bude 

žadatelem, jaké budou podmínky.; Takto velký projekt se bude utvářet rok, dva. 

 
 

Usnesení ZM č. 68/2020 
ZM schvaluje  
předložené Memorandum o vzájemné spolupráci na Rekonstrukci a rozšíření haly TSC TURNOV v 
Turnově II uzavírané mezi Městem Turnov a Tělocvičně sportovním clubem Turnov, z. s. 
 

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

4. Úprava Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám úpravu obecně závazné vyhlášky města Turnova s účinností od 1. 6. 2020, a to konkrétně: 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu, která bude rušit OZV č. 6/2019 ze dne 28. 11. 

2019. 

Tato úprava OZV vychází z právního posouzení ministerstvem vnitra ze dne 10. 2. 2020, kdy byl shledán rozpor 

článku 3 odst. 2 písm. c) OZV s ustanovením § zákona o místních poplatcích. Jde o nadbytečné předkládání 

evidenční knihy. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 69/2020 
 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 1/2020 o místním poplatku za pobyt s účinností od 1. 6. 
2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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5. Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám na vědomí usnesení mimořádné RM ze dne 16. 3. 2020, které bylo přijato vzhledem k situaci s 

šířením onemocnění virem COVID – 19 a vyhlášením vlády ČR nouzového stavu, a to prodloužení termínu 

splatnosti místních poplatků o 3 měsíce později, a to konkrétně těchto:  

- místní poplatek ze psů (OZV č. 7/2019) - z 31. 3. 2020 do 30. 6. 2020 a  

- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (OZV č. 9/2019) – z 31. 3. 2020 do 30. 6. 2020. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 70/2020 
ZM bere na vědomí  
prodloužení termínu splatnosti místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 31. 3. 2020 nejpozději do 30. 6. 2020 
schválené usnesením rady města dne 16. 3. 2020, a to na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR 
(COVID – 19). 
 

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

6. Individuální dotace pro Sokol Turnov na opravu stropu   
 

Rozprava:  

 

Zastupitel města p. Špinka ústně informoval o poskytnutí dotace na opravu stropu Sokolovny Turnov. Starosta TJ 

Sokol Turnov nás na sportovním výboru informoval o přidělení dotace od MŠMT na tuto akci. Zároveň jsme byli 

informováni o ostatních zdrojích financování opravy. Jeden ze zdrojů (žádost na 700 tis. Kč) byla doručena i na 

Město Turnov. 

Dovolil bych si Vás touto cestou požádat, aby letošní dotace na zrušenou sportovní akci Memoriál Ludvíka Daňka 

byla v rozpočtu města ponechána do doby rozhodní o poskytnutí či neposkytnutí dotace pro TJ Sokol Turnov. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Špinka, p. Miklík, p. Svobodová, p. Knížek, p. Jiránek, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Žádost půjde do RM, byl bych pro to, aby se to projednávalo na příštím jednání ZM.; Nežádám o 

dotaci, neprotiřečíme si.; Žádost Sokola je v rozporu se zásadou, že město bude investovat pouze do vlastního 

majetku, bylo to schváleno na radě. Určitě je jiná varianta, jak vyjít vstříc Sokolu.; Nemyslím si, že je to investice do 

sportu, je to unikátní strop malovaný akademickým malířem a má památkovou hodnotu. Nespojovala bych to.; 

K samotné podpoře investice do stropu nic nemám, ale dělat v rozpočtu změny je nesystémové.; Hledal jsem 

nejjednodušší cestu, jak to podpořit.; Situace je složitá, chtěl jsem letos škrtnout všechny dotace a zároveň pomoci 

Sokolu. Budeme diskutovat se zástupci Sokola. Žádost beru na vědomí a budu hledat řešení. 

 
 
ZM ponechává  
dotaci v rozpočtu na zrušenou akci „Memoriál Ludvíka Daňka“ (řádek rozpočtu číslo 259) jako rezervní 
částku do rozhodnutí o žádosti TJ Sokol Turnov na akci „Rekonstrukce stropu v Sokolovně Turnov“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/4/13] – usnesení nebylo přijato 
 
  

7. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do 

městského parku U Letního kina   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám k posouzení záměr realizace užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do 

parku U Letního kina.  
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Užitkový vodovod by vyřešil problémy s vláhou v parku U Letního kina a zároveň bychom mohli park díky 

vodnímu prvku posunout do zásadně vyšší užitné roviny. Čerpání podzemní vody z velkých hloubek vychází 

ekonomicky lépe. Z hlediska ekologie, udržitelnosti života na zemi, vnímání vodních zdrojů bychom však podzemní 

vodu z vrtů měli používat pouze jako vodu pitnou nebo jako zdroj vody v místech, kde nelze povrchovou vodu 

zajistit. To však není náš případ. Domnívám se, že vypouštění povrchové vody do kanalizace na jedné straně města a 

její čerpání z hloubky o kousek dále není z hlediska dlouhodobého správným řešením.  

V 1. etapě bychom tedy chtěli přivést užitkový vodovod do prostoru parku U Letního kina, vytvořit potok, který by 

končil ve stávající vpusti při vstupu do parku z prostoru Na Sboře. Součásti této etapy nebo následující by byla i 

akumulace vody pro závlahový systém. Akumulace není podporovanou aktivitou dotačního titulu. 

V 2. etapě bychom rádi provedli v celém parku automatický závlahový systém s maximálním podílem zasakování. 

Takto bychom pomohli jak vegetaci, tak celému ochlazení mikroklimatu v této části města. 

V další etapě se může dále pracovat na kultivaci.  

 

Diskuse: p. Schindler, p. Miklík, p. Mikula, p. Kordová, p. Knížek, p. Hocke, p. Jiránek 

V diskusi zaznělo: Chci panu starostovi poděkovat za nápad. Uvědomuju si, že je to jedinečná příležitost.; Myšlenka 

mě nadchla. Buď se to bude realizovat teď, nebo nikdy.; Sucho je katastrofální, nyní je vhodná doba, věřím, že je to 

dobrý projekt.; Kdy by stavba měla proběhnout?; Potřebuji, aby v červnu proběhly práce.; Vyplatilo by se udělat 

veřejnou sbírku. Spousta lidí ekologické vnímání dokáže podpořit. 

 
 

Usnesení ZM č. 71/2020 
ZM schvaluje  
realizaci akce Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do městského 
parku U Letního kina dle navrženého postupu. ZM ukládá starostovi města v rámci rozpočtového 
opatření zajistit potřebné finanční prostředky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
  

Usnesení ZM č. 72/2020 
ZM schvaluje  
podání žádostí do Operačního programu životního prostředí nebo dotačního programu Libereckého 
kraje, které mohou projekt Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici 
do městského parku U Letního kina finančně podpořit. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
 
  

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 včetně úpravy v souvislosti se 

současnou situací a předpokládaným poklesem daňových příjmů. 
 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 12.746 tis. Kč (z toho v souvislosti s COVID 19 snížení příjmů o 15.241 

tis. Kč). Celkové výdaje se navyšují o 19.823 tis. Kč. Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 se navyšuje o 1 

mil. Kč na částku ve výši 4 mil. Kč.  

 

Diskuse: p. Polášek, p. Hocke, p. Bělohradský, p. Kordová, p. Špinka, p. Weissová, p. Houšková, p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Víme, že rozpočtové opatření je z nepřesných čísel. Chápeme, že v této chvíli nezbývá než 

opatrnost v investičních výdajích, nicméně si myslíme, že více budeme vědět na podzim. Byli bychom rádi, 

abychom si nad příštím schvalováním sedli, měla by proběhnout diskuse.; Počítám s tím. K prvotní diskusi budeme 

muset dojít v září nebo říjnu.; Krize bude horší než v roce 2009, z té jsme se dostávali min. 4 roky. Bude to chtít víc 

než krizového manažera.;  Bude se připravovat finanční střednědobý výhled. Pamatuji si na škrty krizových roků. 

Velký problém je v investičních akcích.; Na řádek krizového řízení se přesunula velká částka.; Vedeme přesnou 

statistiku, co jsme nakoupili a co jsme poskytli dále. Budete informováni a budete vědět, kolik to stálo.; Počítá se 

v řádku pro krizové řízení, že bude potřeba pomoci slabším rodinám, které budou na hranici existenčního minima?; 

Z hlediska rozpočtu se snažíme myslet na takové záležitosti. Očekáváme, že nám pomůže stát.; Měli jsme rezervu 

z fondu do sociální oblasti, ale nějakým způsobem to ustojíme, ale pokud rezerva zbyla, mohli bychom z toho potom 

čerpat. 



6  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 30. 4. 2020 

Usnesení ZM č. 73/2020 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení s úpravou dle diskuse, a 
to v daňových příjmech snížením o 3.500.000 Kč (daň z přidané hodnoty), v kapitálových příjmech 
navýšením o 2.700.000 Kč (příspěvky za zasíťování pozemků v lokalitě Hruštice) a dále v kapitálových 
výdajích snížením o 800.000 Kč (zrušení akce rekonstrukce křižovatky Vesecko a nový chodník ve výši 
2.300.000 Kč a zařazení nové akce užitkový vodovod do parku ve výši 1.500.000 Kč). Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2020 upravuje v příjmové části na částku ve výši 477.760.160 Kč, 
navýšením o částku 11.945.810 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 494.515.810 Kč, navýšením o 
částku 19.022.810 Kč, a financování na částku ve výši 16.755.650 Kč, navýšením o částku 7.077.000 Kč. 
 

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

Usnesení ZM č. 74/2020 
ZM schvaluje  
navýšení finanční výše přijatého kontokorentního úvěru o 15 mil. Kč za účelem předfinancování 
dotačních akcí v letech 2019 a 2020 na dobu určitou se splatností do 31. 12. 2021. 
 

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

9. Účelový dar - Mikroregion Český ráj   
 

Rozprava:  

 

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

cyklobusů v Českém ráji v roce 2020 (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 

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

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

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

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

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 75/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelového daru z rozpočtu města Turnov ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 
69155950 na zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2020 a zároveň 
schvaluje darovací smlouvu, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

10. 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 2020 je schválena částka 1.000.000 Kč, zůstatek z minulých let je 1.008.073 Kč., 

celkem je tedy pro rok 2020 k dispozici 2.008.073 Kč.  

Na sociální služby je vyčleněn 1.000.000 Kč a na sociální oblast 600.000 Kč s tím, že bude možné zapojit 

nevyčerpaný zůstatek z minulých let. 

Správní rada se sešla k projednání a hodnocení žádostí dne 4. 3. 2020, posoudila přijaté došlé žádosti, přidělila body 

dle stanových schválených kritérií a navrhla podpořit všechny došlé žádosti.  
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Na sociální oblast bylo podáno 6 žádostí a na sociální služby bylo podáno 12 žádostí poskytovatelů sociálních služeb 

na 14 druhů registrovaných sociálních služeb. 
 

p. Houšková nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 76/2020 
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 do Jizerských hor: Bedřichov - projížďka“ ve 
výši 10.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 77/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, IČ 48623814, Žíreč 1, 544 04 Dvůr 
Králové nad Labem, příspěvek na projekt „Zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné roztroušenou 
sklerózou“ ve výši 10.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 78/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Bílý kruh bezpečí, z.s., IČ 47607483, U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov, 150 00 Praha 5, 
příspěvek na projekt „Informativní desky pro oběti trestných činů a domácího násilí a odborníky 
zasahující v jejich prospěch“ ve výši 5.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 79/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Centrum Protěž, z.ú., IČ 05259266, Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, příspěvek na projekt 
„Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích“ ve výši 31.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 80/2020 
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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 81/2020 
ZM schvaluje  
spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
„CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2020" ve výši 420.000 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. 9/2020 a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 82/2020 
ZM schvaluje  
církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
„Deštník pro zdravé vztahy“ 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. 14/2020 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 83/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Déčko Liberec z.s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec, příspěvek na sociální službu 
Odborné sociální poradenství - projekt Občanská poradna Liberec, ve výši 40.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 84/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV, příspěvek na 
sociální službu Odborné sociální poradenství - projekt "Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v 
Panochově nemocnici v Turnově" ve výši 30.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 85/2020 
ZM schvaluje  
organizaci CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČ 26593980, sídlo Zahradní 
415/10, 460 01 Liberec XI – Růžodol I, příspěvek na sociální službu Osobní asistence ve výši 10.000 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. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 86/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Bílý kruh bezpečí, z.s., IČ 47607483, U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov, 150 00 Praha 5, 
příspěvek na sociální službu Odborné sociální poradenství ve výši 5.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 87/2020 
ZM schvaluje  
organizaci ADVAITA, z.ú., IČ 65635591, sídlo Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 1, příspěvek na sociální 
službu Odborné sociální poradenství ve výši 20.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 88/2020 
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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 89/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, příspěvek na sociální 
službu Raná péče ve výši 70.000 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. 3/2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 90/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Most k naději, z.s., IČ 63125137, sídlo Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, příspěvek na 
sociální službu Terénní programy ve výši 51.000 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. 6/2020 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 91/2020 
ZM schvaluje  
organizaci FOKUS TURNOV, z.s., IČ 49295101, sídlo Skálova 415, 511 01 Turnov - kontaktní adresa 
Skálova 84, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální službu Centrum denních služeb ve výši 120.000 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. 
8/2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 92/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., IČ 26636328, sídlo Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5, příspěvek 
na sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 158.000 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. 17/2020 a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 93/2020 
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 - 
ve výši 70.000 Kč a sociální službu Odlehčovací služby ve výši 23.000 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. 4/2020 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [93/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 94/2020 
ZM schvaluje  
organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, příspěvek na 
sociální službu Centra denních služeb SLUNCE VŠEM ve výši 230.000 Kč a sociální službu Odlehčovací 
služby ve výši 36.000 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. 5/2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 95/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Návrat, o.p.s., IČ 27323773, sídlo Široká 304/68, 460 07 Liberec 7, příspěvek na sociální službu 
Azylový dům Speramus ve výši 48.000 Kč a sociální službu Azylové domy - pro ženy a rodiny s dětmi ve 
výši 20.000 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. 18/2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:   

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

 
 

12. 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 

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. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 96/2020 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

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

13. Dotace na podporu cestovního ruchu   
 

Rozprava:  

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna ve fondu na podporu cestovního ruchu částka 200.000 Kč, zůstatek z minulého období 

je 37.804 Kč. Celkem je tedy pro rok 2020 ve fondu 237.804 Kč. 

V rámci výzvy byla v termínu doručena jedna žádost o dotaci. Spolek Sdružení Český ráj, z. s., IČ 15045838 podal 

žádost na projekt s názvem Propagace nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku, tj. vznik 8 

prezentačních videí lokálních výrobců, nositelů značky Regionální produkt Český ráj. Předpokládané celkové 

náklady na zajištění projektu jsou 48.000 Kč. Spolek požaduje podpořit z fondu tento projekt částkou 38.400 Kč.  
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 97/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 38.400 Kč pro spolek Sdružení Český ráj, z. s., IČ 15045838 na projekt 
Propagace nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku a zároveň schvaluje návrh smlouvy, 
kterou bude dotace poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 
  

14. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Hospic sv. Zdislavy o.p.s. na podporu její činnosti v roce 

2020. Hospic je zdravotnické zařízení, jenž pečuje o pacienty v konečné fázi jejich onemocnění. Poskytuje podporu 

také blízkým nemocného, truchlícím a pozůstalým. 

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 29. 5. 2014 usnesením č. 259/2014 spolufinancování hospicové 

péče sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na jednoho obyvatele. Dotace je podle tohoto usnesení poskytována.  

Pro rok 2020 je v rozpočtu města pro tento účel alokována částka 70.000 Kč, vycházející ze schváleného výpočtu.  

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 98/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 70.000 Kč pro společnost Hospic sv. 
Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210 na podporu činnosti hospice v roce 2020 a zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-005, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

15. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Rozprava:  

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 800.000 Kč, zůstatek z minulého období je 48.343 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2020 v kulturním fondu 848.343 Kč. 
 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno 33 žádostí o dotaci. Všechny žádosti byly doručeny řádně v termínu 

stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 25. 2. 

2020 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 32 žádostí. 1 žádost o dotaci na kulturní akci nebyla posuzována při 

rozdělování z důvodu nesplnění podmínky, aby se kulturní akce konala na území města Turnov.  
 

Z důvodu současné situace a v návaznosti na mimořádná opatření v důsledku pandemie koronaviru oznámili ke dni 

jednání zastupitelstva někteří žadatelé, že se projekty v plánovaných termínech neuskuteční a finanční podporu 

těchto projektů nebudou požadovat. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 99/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 28.000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt XXX. 
Turnovský drahokam. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 100/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt 
Prázdninové pohádkování. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 101/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt 26. mezinárodní sympozium současného šperku. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 
fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 102/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku Turnovská 
bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Posezení při dechovce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 103/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro společnost Wisemusic s. r. o., IČ 29035970 na projekt 
FUNKIN´TURNOV 16. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 104/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč pro spolek Modrý kocour z. s., IČ 06798110 na projekt Divadelní 
festival Modrý kocour. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov na akci Modrý kocour, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 105/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu 
činnost spolku v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 106/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro společnost SUNDISK s. r. o., IČ 25499441 na projekt Festival 
Dolánky 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 107/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z. s., IČ 06138471 na 
projekt Festival na Jizeře 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 108/2020 
ZM rozhodlo  
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 42.500 Kč pro spolek AnarchiaA Music 
z. s. na projekt TURN-OFF ROCK FEST OPEN AIR 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 109/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.100 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku 
spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Tříkrálový koncert. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 
Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 110/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 9.600 pro spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČ 
62013467 na projekt Posezení při dechovce 30. ročník. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 111/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 pro xxxxxxxxxxxx na projekt Graffiti Jam Turnov 2020. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 
fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 112/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.600 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 
na projekt Řezbářské sympozium na Dlaskově statku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 113/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 24.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 
na projekt Výtvarný salon XV. – XVI. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 114/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 
fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 115/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 21.100 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt Josef Pekař a Josef Šimák v zajetí múz – Nehistorická výstava k výročí 
narození známých historiků. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 116/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 pro xxxxxxxxxxxxxx na projekt Premiéra divadelního představení - Tak 
krátký čas na život. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 117/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 24.000 pro spolek Mgr. Ilonu Šulcovou – Taneční a pohybová škola ILMA, IČ 
11089661 na projekt Roztančený Turnov, aneb 35 let o založení taneční skupiny Den Balet (JKP Turnov) a 
30 let od založení TaPŠ ILMA. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 118/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.600 pro xxxxxxxxxxxxxx na projekt Vánoční recitál. Použití dotace se bude 
řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu 
města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 119/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 podporu 
činnosti spolku v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 120/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na podporu činnosti spolku v roce 
2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 121/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí z. s., IČ 70155054 na 
podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 122/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.500 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku 
Turnovská Bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 
Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 123/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Musica Fortuna, z. s., IČ 26611759 na podporu činnosti 
spolku v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 124/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 
na vydání publikace Náš Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 125/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s. IČ 70155054 na 
vydání publikace Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 126/2020 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 
žadateli, kterým bude dotace v programu Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov poskytnuta. 
 

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

Usnesení ZM č. 127/2020 
ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 na projekt Letní koncerty 
vážné hudby H.S. z důvodu konání akce mimo území města Turnov. 
 

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

16. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity   
 

Rozprava:  

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna z rozpočtu města částka 130.000 Kč na podporu organizací a subjektů, které se 

zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a mimoškolními aktivitami. 
 

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 11 žádostí. Z 

důvodu současné situace a v návaznosti na mimořádná opatření v důsledku pandemie koronaviru oznámili ke dni 

jednání komise 2 žadatelé, že se projekty v plánovaných termínech neuskuteční a finanční podporu těchto projektů 

nebudou požadovat. Komise ve složení určeném dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro 

děti a mládež a mimoškolní aktivity posoudila všech 9 zbývajících došlých žádostí a navrhla podpořit 8 z nich, 

přičemž 1 žádost o dotaci navrhla komise s ohledem na charakter akce přesunout do dotačního programu Podpora 

sportu ze sportovního fondu města Turnov (tj. projekt Sportovní den mládeže s TAJV). Tento přesun byl již 

akceptován správní radou sportovního fondu na jejím jednání dne 23. 3. 2020 i Radou města Turnov dne 8. 4. 2020 a 

projektu je navržena podpora v rámci dotačního programu ze sportovního fondu. 
 

p. Houšková nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 128/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 11.000 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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 129/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 
15045480 na projekt Zimní sportování 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 130/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 
15045480 na projekt Mikulášská taškařice 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 131/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 23.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt Jak se šilo na statku – sobotní prázdninové dílny na Dlaskově statku. 
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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 132/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.600 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 
2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 133/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.350 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Turnovský letní 
příměstský tábor 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 134/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na 
projekt Příměstský tábor mažoretek All Stars TJ Sokol Turnov. 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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 135/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.750 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s., IČ 15045544 na 
projekt Sportovní letní příměstský tábor judo 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 136/2020 
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) – [23/0/0] 
 
  

17. Rozdělení dotací z památkového fondu   
 

Rozprava:  

 

Pro rok 2020 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov částka 300.000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy byly doručeny celkem 4 žádosti. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 137/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 223 Sobotecká ul., 
Turnov. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 
nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města 
schvaluje znění smlouvy č. 4-20-101 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 138/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na výměnu střešní krytiny na č. p. 304 A. 
Dvořáka, Turnov. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 
nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města 
schvaluje znění smlouvy č. 4-20-102 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 139/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxx na výměnu střešní krytiny a obnovu fasády 
na č. p. 216 v Palackého ul., Turnov. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 
na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň 
Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-20-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 140/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxx na opravu vchodových dveří, výměnu oken 
na chodbě na č. p. 156 Na Trávnici, Turnov. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování 
dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 141/2020 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s žadateli, kterým 
bude poskytnuta dotace v programu Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské 
památkové zóny města Turnov. 
 

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

 
  

18. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ   
 

Rozprava:  

 

V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena 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 1.000.000 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 306.000 Kč.      
 

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

. 

Muzeum 

Českého 

ráje 

Skálova 71 

511 01 

Turnov 

Rekonstrukce střechy 

včetně klempířských prvků 

a hromosvodu objektu č. p. 

72, Skálova ul., Turnov  

1.664.377  

s DPH 

 

Z toho:  

uznatelné náklady 

1.388.190  
 

694.190 

s DPH 

 

(50% 

uznatelných 

nákladů) 

694.000 

s DPH 

 

(50% 

uznatelnýc

h nákladů) 

0 

  

 

Diskuse: p. Weissová, p. Marková 

V diskusi zaznělo: Nebylo by možné čerpat peníze z tohoto fondu na Sokolovnu?; Skálova ulice není v památkové 

zóně. 
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Usnesení ZM č. 142/2020 
ZM schvaluje  
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2020 pro projekt: Dům č. p. 72, Skálova ul., Turnov (vlastník Liberecký kraj, U 
Jezu 642/2, 460 01 Liberec). Bude prováděna rekonstrukce střechy včetně klempířských prvků a 
hromosvodu objektu č. p. 72 Skálova ul., Turnov. Celkový objem prací v roce 2020 činí 1.664.377 Kč 
(uznatelné náklady jsou 1.388.190 Kč). Jednotlivé podíly jsou tyto: 694.190 Kč z prostředků vlastníka, 
694.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

 
 

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

19. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Rozprava:  

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí 

o dotaci ze sportovního fondu bylo v řádném termínu doručeno celkem 17 žádostí. Ke dni projednání dotací ze 

sportovního fondu ve správní radě sportovního fondu oznámili 2 žadatelé, že své projekty z důvodu současné 

pandemie koronaviru a trvajícím vládním nařízením neuskuteční a dotaci nebudou požadovat. 

Správní rada sportovního fondu posoudila na svém jednání dne 23. 3. 2020 zbylé žádosti (15) a navrhla podpořit 13 

žádostí dle následně uvedeného přehledu, 2 žádosti se rozhodla nepodpořit – komentář k návrhu rozdělení pod 

tabulkou. 
 

 

 

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

 

žadatel účel dotace 

předpoklá-

dané 

příjmy  

(bez 

požadované 

dotace) 

předpo-

kládané 

výdaje 

požado-

vaná výše 

dotace 

návrh 

dotace 

(správní 

rada) 

1 

ABT Česana 

Rohozec z. s. 

IČ 22751173 

Dětský pohár Rohozec 2020 

(9. ročník, Příhrazy, cca 150 závodníků, 

trvání 8 hod., 10 organizátorů) 

9. 5. 2020 

- akce zrušena bez náhradního 

termínu 

8.000 13.000 5.000 3.000 

2 

ABT Česana 

Rohozec z. s. 

IČ 22751173 

Rohozecký triatlon 2020 

(9. ročník, start/cíl Valečov, Boseň-

poslední závod miniseriálu Triatlon cup 

Rohozec, cca 150 závodníků, trvání 12 

hod., 10 organizátorů) 

5. 9. 2020 

23.000 

 

 

28.000 

 

 

5.000 

 
3.000 

 

3 

Cyklo-ski 

Jizera 

IČ 22851429 

 

MTBO Pojizerský Kompas 2020 

(11. ročník, Čertoryje-Krčkovice, Hrubá 

Skála, cca 160 účastníků, trvání 10 hod., 

8 organizátorů) 

16. 5. 2020 

- předpokládaný náhradní termín 10. 

10. 2020 

24.000 

 

 

37.500 

 

13.500 

 
3.000 

4 

FK Turnov z. s. 

IČ 26660385 

 

Den fotbalu v Turnově 

(fotbalový areál Turnov/hala TJ, ukázky 

fotbalové techniky, dětská soutěž, 

konzultace s trenéry FK TU, účast 

gólmana Ondřeje Koláře,100-200 

účastníků, trvání 8 hod., 8 organizátorů) 

v termínu 1. – 30. 9. 2020 

16.000 

 

 

45.000 

 

29.000 

  
6.000 



22  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 30. 4. 2020 

5 

FK Turnov z. s. 

IČ 26660385 

 

O pohár Turnova – turnaj starších a 

mladších přípravek na UMT 

(2. ročník, fotbalové hřiště UMT, 2denní 

turnaj za účasti cca 28 FK klubů z ČR, 

340 účastníků, trvání 16 hod., 10 

organizátorů) 

- 21. 3. a 29. 3. 2020 (bude hledán 

náhradní termín) 

41.000 

 

76.500 

 

35.500 

 

 

  

15.000 

6 

ILMA 

AGENCY s.r.o. 

IČ 63219654 

 

Czech Dance Championship 2020 

(12. ročník, národní taneční soutěž – 

uzavírá celorepublikovou taneční 

soutěžní sezónu, Sportcentrum TJ 

Turnov, cca 1500 účastníků, trvání 50 

hod., 20 organizátorů) 

5. – 7. 6. 2020  

- náhradní termín 8/2020 nebo 10/2020 

170.000 

 

 

210.000 

 

40.000 

 

 

10.000 

7 

Mgr. Ilona 

Šulcová – 

Taneční a 

pohybová škola 

ILMA 

IČ 11089661 

Fitness Dance – oblastní přebor škol 

v pohybových skladbách 

(5. ročník, tělocvičny a haly ZŠ a TJ, cca 

650 účastníků, trvání 60 hod.) 

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

- náhradní termín 8-10/2020 

0 

 

 

 

8.000 

 

8.000 

 

 

3.000 

8 

xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Sportovní den mládeže s TAJV 

(Tenisová akademie xxxxxxxxxxxxxx) v 

Turnově 

(sportovně-edukační program, který 

zahrnuje seminář, besedu a workshop 

včetně praktických ukázek sport. 

disciplín, hřiště ZŠ Žižkova,50-70 dětí, 2-

3 organizátoři/trenéři) 

18. – 22.5.2020  

- náhradní termín podzim 2020  

7.500 

 
15.000 

 

7.500 

 

 

2.000 

9 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO,  

z. s. 

IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Cena města Turnov“ 

(14 let pořádání střeleckých soutěží, 

tradiční závod v brokové střelbě na 

asfaltové terče, střelnice Malý Rohozec, 

účast 35 - 45 střelců, trvání 7 hod., 6 

organizátorů) 

20. 9. 2020 

9.000 

 

 

13.000 

 

4.000 

 
2.000 

10 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO,  

z. s. 

IČ 01420429 

Střelecká soutěž „Cena MS Vesecko“ 

(14 let pořádání střeleckých soutěží, 

tradiční závod v brokové střelbě na 

asfaltové terče, střelnice Malý Rohozec, 

účast 35-45 střelců, trvání 7 hod., 6 

organizátorů) 

23. 5. 2020 

9.000 

 

 

13.000 

 

4.000 

 
2.000 

11 

Okresní rada 

Asociace 

školních 

sportovních 

klubů Semily, 

p. s. 

IČ 01452061 

Nájmy pro sportování dětí a mládeže 

v rámci akcí AŠSK 

MST navyšuje nájmy v předpokladu 50 

% oproti hod. sazbám v roce 2019 (z 747 

na 1120 Kč).  

 

MŠMT zrušila akce do konce školního 

roku 2019/2020 – prozatímní zpětvzetí 

žádosti, dokud nebude známa přesná 

výše požadavku    
1. 1. -31. 12. 2020 

 

 

75.164 

 

 

 

115.164 

 

40.000 

 
0 



23  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 30. 4. 2020 

12 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Turnov   

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Soustředění mládeže stolního tenisu  

(sokolovna Turnov a okolí, intenzivní 

trénink pro cca 25 dětí, 1 turnus – 5 dnů, 

3 organizátoři) 

24. -28. 8. 2020 

17.500 

 
40.100 

 

22.600 

 

 

4.000 

13 

Tělovýchovná 

jednota 

Turnov, z. s. 

IČ 15045528 

Krajský přebor škol v orientačním běhu 

(postupová akce na celostátní přebor 

škol, okolí haly TSC, 150 účastníků, 

trvání 7 hod., 10 organizátorů) 

27. 5. 2020  

- akce zrušena bez náhradního 

termínu  

8.000 

 
17.000 

 

9.000 

 

 

 

0 

14 

Tělovýchovná 

jednota 

Turnov, z. s. 

IČ 15045528 

Pěkné prázdniny s orientačním během 

v Českém ráji  

(29. ročník, tradiční mezinárodní akce 

v OB pro všechny věkové kategorie, Malá 

Skála – Drábovna, 800 účastníků, trvání 

60 hod., 80 organizátorů) 

21. – 23. 8. 2020 

290.000 

 
320.000 

 

30.000 

 

 

 

30.000 

15 

Tělovýchovně 

sportovní club 

Turnov z. s. 

- oddíl Judo 

IČ 15045544 

 

Liga žákyň a žáků Judo o Samurajskou 

katanu 2020 – 4 kola soutěže a oslava 60 

let založení juda v Turnově 

(25. ročník, 4 kola-SKP Judo JC, SKJ 

LBC, JK JBC, TSC Turnov + oslavy, 

1200 účastníků, trvání 60 hod., 50 

organizátorů) 

29. 3. (SKJ LBC), 19.4. (JK JBC), 3.10. 

(SKPJ JC), 7.-8.2020 (TSC TU) 

55.000 

 

 

90.000 

 

 

35.000 

 

 

17.000 

CELKEM 288.100 100.000 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 143/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt 
Rohozecký triatlon 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 144/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro spolek Cyklo-ski Jizera, IČ 22851429 na projekt MTBO Pojizerský 
Kompas 2020. 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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 145/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 146/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385 na projekt O pohár 
Turnova – turnaj starších a mladších přípravek na UMT. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 147/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek ILMA AGENCY s.r.o., IČ 63219654 na projekt Czech 
Dance Championship 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 148/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro firmu Mgr. Ilona Šulcová – Taneční a pohybová škola ILMA, IČ 
11089661 na projekt Fitness Dance – oblastní přebor škol v pohybových skladbách. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 149/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro pana xxxxxxxxxxxxx na projekt Sportovní den mládeže s TAJV 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 150/2020 
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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 151/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
projekt Střelecká soutěž Střelecká soutěž „Cena MS Vesecko“. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 152/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (oddíl stolního tenisu), 
IČ 13582518 na projekt Soustředění mládeže stolního tenisu. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 153/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl orientačního 
běhu), IČ 15045528 na projekt Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 154/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s. (oddíl Judo), IČ 
15045544 na projekt Liga žákyň a žáků Judo o Samurajskou katanu 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 155/2020 
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) – [23/0/0] 
 
  

20. Individuální dotace - Czech Gravity Sports Association, z. s.   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost spolku Czech Gravity Sport Association, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 50 

tis. Kč. Dotace má být určena na zajištění mezinárodní sportovní závod Kozákov Challenge 2020, která se uskuteční 

ve dnech 18. 7. – 25. 7. 2020 na pozemní komunikaci mezi obcemi Komárov a Záhoří. I vzhledem k současné 

pandemii koronaviru a trvajícím vládním nařízením spolek prozatím nezvažuje závod v plánovaném termínu zrušit. 

V případě, že se stávající situace nezmění, bude spolek hledat náhradní termín. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 156/2020 
ZM rozhodlo  
o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 50.000 Kč pro spolek Czech Gravity 
Sport Association, IČ 26566311 na zajištění závodu Kozákov Challenge 2020, z důvodu ekonomických 
dopadů pandemie Koronaviru na rozpočet města v tomto roce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 
  

21. TJ SOKOL Turnov - kontrola dotace příspěvku města   
 

Rozprava:  

 

Na únorovém zastupitelstvu města vystoupil starosta TJ Sokol Turnov, pan Ing. Hejduk, s kritikou rozdělení dotací 

sportovním spolkům a organizacím v roce 2020. Následně 5. března 2020 obdržela rada města dopis od TJ Sokol 

Turnov s písemnou žádostí o prověření rozdělení dotací.  

 

Diskuse: p. Miklík, do diskuse se přihlásil starosta TJ Sokol p. Hejduk, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Tento bod jsem chtěl projednat ve sportovní komisi, přidělená dotace odpovídá údajům v žádosti, 

je to můj názor.;  Celá věc se hází na kontrolní výbor, ptali jsme se jen na jedno číslo. Není k tomu žádný podklad. 1 

mil. Kč je v neprospěch Sokola. Rozdělili jste ho bez pravidel.; Kvůli koronavirové krizi se nemohl sejít žádný 

orgán. 

 
 

Usnesení ZM č. 157/2020 
ZM ukládá  
kontrolnímu výboru prověřit správnost rozdělení dotačního příspěvku TJ Sokola Turnov pro rok 2020 a 
informovat ZM o výsledku. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 
  

22. Návrh nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov ze strany města 

Turnov   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám návrh nových stanov VHS Turnov v modelu zvolených Radou VHS Turnov – tedy sdružení obcí. 

Stanovy zpracovala advokátní kancelář Kvapil-Šulc. Konktrétně stanovy napsal pan JUDr. Robert Šulc za 

připomínek pana Uchytila, Mikuly, Miklíka, Hrubého a Hockeho. 

Záměrem bylo napsat vyvážený právní dokument, obecně platný a v souladu s právním řádem ČR. 

Ve finále bychom rádi prezentovali stanovy jako společný návrh Turnova a Semil. 

Co se týče váhy hlasů v RS VHS, vycházeli jsme z myšlenky 17 hlasů pro města a 17 hlasů pro obce. 

Navrhované zastoupení měst: 6 hlasů Turnov, 3 hlasy Semily, 3 hlasy Lomnice, 3 hlasy Jilemnice, 2 hlasy 

Rokytnice. 

Nově jsme naformulovali článek 21 Podíl a majetkové vypořádání. 

Po projednání návrhu stanov v RM jsme zapracovali několik drobných připomínek z jednání Rady města a poté i 

z vedením města Semily a předkládáme Vám sjednocený návrh stanov Turnova a Semil, který jsme následně 

projednali 

ve Výboru ZM pro vodohospodářský majetek, kde byl tento návrh schválen 22.4.2020. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Uchytil, p. Bělohradský, p. Hocke, p. Polášek, p. Kordová, p. Hrubý, JUDr. Šulc 

V diskusi zaznělo: Považuji 3 hlasy Turnova jako nevýznamný podíl. I z tohoto důvodu jsou nové stanovy důležité. 

Pokud je jednání rady, tak většina hlasuje pro to, co je předloženo p. Hejdukem. Pokud stanovy zůstanou stejné, 

budu hlasovat pro to, aby Turnov z VHS vystoupil.; Nevytvářeli jsme nové stanovy, připomínkovali jsme 3 body.; 

Změnil se postup koalice, že je možné vystoupení Turnova z VHS? Je předjednané stanovisko jen se Semily?; Platí 

koaliční prohlášení, že z VHS vystupovat nechceme, ale musíme chránit majetek města.; Máme zatím jasnou 

podporu ze strany Semil, ostatní města jsme oslovili.; Neměli bychom schvalovat finální verzi usnesení?; Myslím si, 

že je nutné to projednat na Radě sdružení.; Proč mám hlasovat pro návrh stanov?; Hodlám jednat se zástupci 
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Rokytnice a Lomnice.; Rada města chtěla, aby byl návrh stanov projednán na ZM. Potom by mohly následovat další 

kroky.; Snažíme se o změnu určitých principů, o tom čeho chceme dosáhnout, o tom se tady hodně diskutovalo. 

Bylo by zbytečné vést jakákoliv jednání, kdybyste nám to jako zastupitelé neposvětili. Nevidím v tom žádný 

zádrhel.; Jsem pro to, aby měl Turnov posílenou pozici ve VHS. 

 
 

Usnesení ZM č. 158/2020 
ZM souhlasí  
s Návrhem stanov VHS Turnov (JUDr. Šulc, 23.3.2020) a ukládá zástupcům města Turnova v radě sdružení 
Vodohospodářského sdružení Turnov jejich předložení k projednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 7. května 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Jiří Kos 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík 

ověřovatel zápisu 

 


