ZÁVĚREČNÝ ÚČET ANEB
PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO
PROHLÁŠENÍ
2014 - 2018
Koalice společně ve shodě s ostatními zastupiteli města ve volebním období 2014-2018 pilně pracovala
a snažila se naplnit programové prohlášení. Tato zpráva poskytuje všem občanům města zpětnou
vazbu o úspěších, rozpracovaných úkolech, ale i nezdarech v našem společném snažení.
Transparentnost a otevřenost Města
- stálé úsilí o zvýšení informovanosti občanů – více informací na webu města a Facebooku –
všechny informační kanály byly bohatě využívány, navíc bylo zpravodajství poskytováno v rámci
Turnovské televize, Turnovska v akci v novinové i webové prezentaci, Turnovska, rádia Contact
Liberec, Televize Libereckého kraje RTMplus, Hlasů a ohlasů Turnovska, Turnovsko.info
- setkávání občanů se starostou a s dalšími zástupci města
starosta se každý měsíc mimo prázdnin setkával s občany jednotlivých čtvrtí a částí města
- realizace webové aplikace rozklikávacího rozpočtu města
byla naplněna a funguje
- zapojení Města do Registru smluv
město se zapojilo rok před zákonnou povinností do registru smluv
- elektronické aukce na spotřební materiál a IT
v rámci elektronických aukcí město a jeho organizace nakupují elektřinu a plyn, ostatní je
vybíráno v rámci výběrových řízení, nabídky možno podávat elektronicky, byl zprovozněn
transparentní systém řízení a sledování veřejných zakázek EZAK
- podpora činnosti občanské společnosti v jednotlivých částech města
podpora města byla nově vyřešena v rámci Dotačního programu města, naprostá většina
spolků je městem finančně podporována
- prezentace klíčových záměrů na webu města a diskuse s občany
většina zásadních rozvojových projektů je umístěna na webu města v připravovaných
investicích, diskuze probíhá v rámci setkávání se starostou
- zástupci aktivních občanů v poradních komisích rady města
bylo naplněno, některé komise měly i přes 20 členů
- kampaň Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka, přednášky o novodobé historii Čechů pro
děti
vše probíhá dvakrát ročně, květnové svátky jsou zaměřeny na děti a mládež, říjnové pak na
dospělé, navíc připomínka 17. listopadu, Jana Patočky, Legie, 100 let republiky
- symbolickou částku z rozpočtu Města pro každou okrajovou část města na její potřeby
byl zaveden participativní rozpočet, v roce 2017 dětské hřiště v Dělnické ul., v roce 2018
veřejný prostor Nudvojovice a venkovní tělocvična na atletickém stadionu
- zajistit otevřenost a vstřícnost městského úřadu vůči občanům
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byl zprovozněn objednávkový systém na evidenci vozidel, řidičských průkazů, občanských
průkazů a živnostenském úřadu, on-line sledování přítomnosti úředníků
zabezpečit maximální elektronický přístup ke všem správním úkonům
tuto iniciativu je nutno řešit na vládní úrovni
pokusit se přesunout důležitá pracoviště ze Semil do Turnova
otázka okresu Turnova byla iniciována, podpořilo ji 35 obcí ORP Turnov a usnesení
zastupitelstva Libereckého kraje, dále je nutné řešit problém na úrovni poslanecké sněmovny a
vlády
v případně vhodných dotačních příležitostí sloučit odloučená pracoviště města s pracovišti
státní správy na jedno místo a vybudovat druhou radniční budovu, nejlépe rekonstrukcí
stávajícího objektu č.p. 466 ve Skálově ulici (dnes sídlo Městské policie)
Nová radnice by měla být dokončena na konci listopadu 2018

Hospodaření a rozvoj Města
- hledání reálných cest vedoucích k zachování výše vodného a stočného (oddělit funkci předsedy
Rady Vodohospodářského sdružení od managera investic, schválení plánu oprav a investic na 4
roky s povinným spolupodílem obcí a měst, analýza stávající koncesní smlouvy se SČVAK a další
rozhodnutí o provozovateli)
Na začátku volebního období byla na základě aktivity Tomáše Hockeho uzavřena dohoda měst
a obcí o financování Vodohospodářského sdružení Turnov (dále VHS) v letech 2016 – 2020.
Principem této dohody bylo nalézt společný kompromis, který spočíval v ukotvení
připravovaných investičních akcí na jedné straně, ochotě kofinancovat rozsáhlejší akce a opravu
silnic městy a obcemi na straně druhé a predikované výši vodného a stočného na straně třetí.
Součástí dohody bylo také postupné oddlužení VHS. Všechny výše uvedené principy v dohodě
byly postupně naplňovány. V rámci vodného a stočného díky rozhodnutí starostů nebyla
naplněna dohoda o navyšování vodného a stočného o 4,5% ročně. V roce 2014 bylo 95,98
Kč/m3, v roce 2015 97,85Kč/m3, v roce 2016 102 Kč/m3, v roce 2017 105,30 Kč/m3, v roce
2018 105,30 Kč/m3. Všechny roky bylo navýšení nižší.
Před zástupci města ve VHS jsou dva velké úkoly: rozhodnout o nových stanovách tohoto
sdružení, reflektujících postavení Turnova a rozhodnout jakým směrem bude provozován
vodohospodářský majetek celého sdružení v dalších letech.
- podporovat průmyslové zóny v souladu s územním plánem a s maximálním ohledem na
ekologii a zdravý život v Turnově
Byly uzavřeny dohody o spolufinancování chodníků a komunikací, bylo provedeno měření
emisí a imisí. Dalšímu rozvoji brání kauza Walderode.
- podpora farmářských trhů v centru města
Farmářské trhy byly obnoveny v roce 2016.
- aktivní podpora projektů občanských a veřejně prospěšných staveb s podílem grantů
Město podpořilo výstavbu centra Slunce všem, kofinancovalo výstavbu hřiště s umělou trávou,
kofinancovalo nákup pozemků pro základnu Junáka, kofinancovalo opravu Hradu Valdštejna a
památek v Městské památkové zóně, má připravenu výstavbu Alzheimer centra
- udržovat zadluženost města na zdravé úrovni bez ohrožení jeho funkce, chovat se zodpovědně
s ohledem na povinnost splácet stávající úvěry
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město zodpovědně splácelo úvěry a bralo si úvěry v době nejnižších úroků pouze na investiční
akce většího rozsahu (Maškova zahrada, Nová radnice, vodohospodářské stavby podpořené
SFŽP), aktuální zadluženost města je 126,5 mil.Kč (k 1.1.2019) a v rámci VHS Turnov 39 mil.Kč
(k 31.12.2017) , závazek města 7,3 mil.Kč ročně na modernizaci KNL
posuzování projektů s ohledem na budoucí ekonomiku provozování staveb
u velkých staveb vždy predikováno již v přípravě investičního záměru
vyhodnotit investiční priority a neprojektovat nápady, které jsou nerealizovatelné
bylo provedeno hned na začátku volebního období a následně dodržováno
finančně podporovat moderní výstavbu a výstavbu bytových zón mladých rodin
v rámci bytové zóny Hruštice - Károvsko bylo prodáno 19 pozemků na rodinné domy, dalších 8
pozemků zasíťováno, v rámci bytové zóny Durychov - Výšinka probíhá výběrové řízení na
prodej pozemků pro bytové domy, v bytové zóně Daliměřice a Benátky byla zpracována nová
územní studie
analyzovat a optimalizovat peněžní toky ve městě, zlepšit hospodaření příspěvkových
organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města
vzhledem k zákonným úpravám jsme transformovali Technické služby Turnov, stabilizovali
hospodaření Městské sportovní Turnov po stavbě Maškovy zahrady, průběžně sledujeme
výsledovky všech organizací a společností, v roce 2017 jsme zaznamenali vysoký tlak na
mzdové náklady způsobený rozhodnutím vlády
spolupráce s místnímu podnikateli
nákup pozemků a areálů zajímavých pro rozvoj města
byl koupen pozemek za Vesnou pro parkoviště, nakoupeny drobnější pozemky v bytových
zónách, byly převedeny pozemky od státu (v blízkosti Jizery a jinde)
odpovědné projednání nových územně plánovacích dokumentací – změn územního plánu,
zástavbových studií, rozvoj bytových zón Hruštice a Vrchhůra
byla přijata Změna územního plánu č.1, byly zpracovány zástavbové studie na lokalitu
Daliměřic, Benátek, ostatní studie procházejí aktualizací
podpora společné e-aukce na elektřinu a plyn
v rámci elektronických aukcí město a jeho organizace nakupují elektřinu a plyn

Doprava
- iniciování přeložky silnice na Semily s cílem odvedení tranzitní dopravy
v návaznosti na připravovanou komunikaci na Jičín je nová komunikace směřující na Semilsko a
Jilemnicko připravována Libereckým kraje, dále bod níže
- aktivní připomínkování prověřovacích studií ke zkvalitnění a zkapacitnění stávající trasy na Jičín
(v maximální variantě vystřídaný třípruh), požadovat kompenzační opatření (protihlukové valy,
zelené mosty ad.)
je zadána dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, bude hotova v prosinci 2018, pak
bude následovat její projednávání v rozmezí 6-12 měsíců a následovat bude dokumentace
silnice k územnímu řízení, stavba je podporována Libereckým krajem včetně obchvatu Turnova
s přesypaným tunelem v oblasti Pelešan v délce 800m, byl vykoupen pozemek v blízkosti
sídliště Přepeřská a zhotovena dokumentace na výsadbu izolační zeleně, ta bude provedena ve
velkém časovém předstihu, pravděpodobně na podzim roku 2019, realizace komunikace se
předpokládá v letech 2026-2030
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obnova a postupná oprava komunikací, obnova Markovy ulice, obnova Nádražní ulice ve
spolupráci s krajem, nájezd Fučíkova ul., sjezd u Fordu ve spolupráci s ŘSD, opravy
autobusových zastávek, oprava Havlíčkova náměstí
proběhla obnova mnoha komunikací – Palackého, Přemyslova, část U lip, Jana Zajíce, část Jana
Palacha, Bukovina –Pod Hospodou, Na Hranice, Pekařova, dvůr u muzea, úprava parkoviště ul.
Diamantová, část Vazovce, Pelešany-parkoviště pod hradem, Na Pískách-Mokřiny, Kadeřavec
úprava Bus zastávky a přechod u Žluté ponorky, úprava přechodu U Belgického dvora
Markova ulice má vydané stavební povolení s realizací 2019-2020, Nádražní ulice (hotel Beneš
–Ohrazenice) má vysoutěženého dodavatele se začátkem realizace na jaře 2019, nájezd
Fučíkova a sjezd U Fordu má zpracovanou dokumentaci k územnímu řízení, byly opraveny
autobusové zastávky na Výšince, Na Vápeníku, na Mariánském náměstí, Je připraven projekt na
stavbu nového parkoviště v blízkosti Havlíčkova náměstí
hledání nových řešení pro cyklodopravu
je zpracován projekt na cyklopruh v Nádražní ulici (od hotelu Beneš do Ohrazenic), byla
protažena cyklostezka Skálovou ulicí, byla zřízena úschovna na kola u veřejných toalet ve
Skálově ulici, je zpracován projekt k územnímu řízení na cyklotrasu Greenway z Turnova na
zámek Svijany
obnova chodníků a projekty nových
chodníky – Prouskova, Alešova, Výšinka-Kamenec, Zahradní, na průtahu, U Hodin, chodník u
železničního mostu a TST, Sobotecká od Dioptry k žst. zastávce Turnov-město, dvě etapy
chodníku na Přepeřské, chodník s veřejným osvětlením od zámku na Malý Rohozec, chodník
z Mašova na Kalužník, jsou připraveny projektové dokumentace na chodník Károvsko, Mašov –
Sobotecká-náves, Šlikova – ZŠ Alešova
pokračování v regeneraci sídliště u nádraží, postupné úpravy prostorů všech sídlišťích
s důrazem na dětská hřiště a rozumné rozšíření parkovacích ploch
byly provedeny další 3 etapy regenerace sídliště U Nádraží, byla postavena rampa mezi
sídlištěm a prostorem u TSC, došlo k rekonstrukci chodníků v sídlišti na Výšince a k rozšíření
parkovacích stání, byly zatravněny a parkově upraveny plochy historických volejbalových hřišť
zajistit dostupnost nákupních center i pro občany bez aut vybudováním a udržováním chodníků
byla uskutečněna dohoda s vlastníkem pozemků a vybudován štěrkový chodník k Lidlu,
projednává se dokumentace na novou autobusovou zastávku u Lidlu, v rámci Maškovy zahrady
byly vybudovány dvě nové autobusové zastávky v blízkosti Penny
řešit centrální parkování, např. výstavbou parkovacího domu s využitím dotace
dotační tituly pouze na parkovací kapacity nebyly vypsány, město zakoupilo pozemek v blízkosti
Havlíčkova náměstí na nové přechodné parkoviště a je zpracována projektová dokumentace,
vybudovalo nové provizorní parkoviště pod atletickým stadionem, bude rozšířena kapacita
parkovacích stání v rámci stavby Nové radnice, došlo k rozšíření parkovacích ploch na
centrálním parkovišti, je rozjednán nákup pozemků s českými drahami na rozšíření kapacit
v blízkosti terminálu, celkem bylo vybudováno za 4 roky cca 250 park.stání s minimálním
dopadem do rozpočtu města
rozšířit školní autobusy na úkor dopravy osobními vozy
tuto ambici se nepodařilo naplnit, zachovali jsme stávající autobusovou dopravu, i když jsme
museli od kraje převzít linku na Bukovinu a rozpočet to zatížilo částkou 700 tis.Kč/ ročně
nové varianty řešení placeného parkování
zavedli jsme možnost placení parkování přes SMS a elektronickou peněženku, zkrátili dobu
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placeného parkování (původně 6-18:00, teď 8:00-16:00)
Životní prostředí
- zajistit výstavbu komunitní kompostárny na Vesecku
byla vybudována kompostárna za 12 mil.Kč se spoluúčastí OPŽP ve výši 90 %, v roce 2018 byly
zvětšeny zpevněné plochy za další cca 4 mil.Kč, kompostárna úspěšně funguje s minimální
provozní dotací z rozpočtu města
- reorganizovat odpadové hospodářství a motivovat k třídění
byla nalezena politická shoda na systému fungování odpadů, bylo zrušeno svážení pytlovaného
separovaného odpadu a navýšena částka motivačního poplatku pro občany, kteří chtějí separovat a
vozit pytle na sběrný dvůr, častěji jsou uklízena hnízda pro separovaný odpad, byly rozdány další
bio popelnice a svoz bioodpadu je zatím zdarma
- drobné úpravy zpříjemňující každodenní život, více zeleně a odpočinkových koutů
byla upravena zeleň u kostela sv. Mikuláše, odstraněny zbytky zdí v parčíku u autobusového
nádraží, osazena rabátka v ul.28. října další drobné prostory, úklid a oplocení prostoru stánků za
Billou, bylo vyměněno již opotřebované a často kritizovaná hřiště Hrad za nové hřiště Drak
- zvážit výstavbu koupacího jezírka v areálu Dolánek
tento záměr se nepodařilo prosadit z důvodu zásadního nesouhlasu majitele náhona s přítokem
vody, který je nutný pro provoz koupacího jezírka, je nutné dále jednat a hledat cesty a postupovat
koncepčně v rámci celého prostoru Nivy Jizery (viz dále)
- postupná obnova parků a veřejných prostor včetně dětských hřišť (centrální park, Metelkovy
sady, sídliště), nové řešení prostoru bazénku na sídlišti U Nádraží po provedené anketě
podařilo se zčásti zrekonstruovat Park U Letního kina – dětské hřiště a cesty včetně průchodu
františkánskou zahradou, nového veřejného prostoru za muzeem a nové cesty podél kavárny Na
Sboře, podařila se rekonstrukce Metelkových sadů – vstupní části, dětského hřiště a lávky na
Šetřilovsku, byla s obyvately úspěšně projednána studie úpravy bazénku na sídlišti, bohužel díky
vysokým nákladům byla zastupiteli vrácena k přepracování
- zahájit diskuzi o podobě údolí Jizery a Stebénky
po dohodě zastupitelů byla na údolí Jizery ve spolupráci fakultou architektury z Liberece
zpracována studie v rámci mezinárodní letní školy architektury, v údolí Stebénky je připraven
projekt nové stezky pro pěší a cyklo od smuteční síně až do prostoru areálu lyžařů
Školství a vzdělávání
- diskuze a případná realizace záměru rozšíření občanské vybavenosti na Turnově 2 (knihovna,
ZUŠ, Žlutá ponorka, klub seniorů – samostatný objekt nebo výměna objektů)
jednání o výměně objektů byly iniciována, Liberecký kraj však nesouhlasí, bylo otevřeno patro
s novou občanskou vybaveností v objektu střední školy (družina, Žlutá ponorka, šachový kroužek,
ZUŠ), v budově železničního nádraží bude otevřena pobočka knihovny, město dlouhodobě
podporuje výstavbu a aktivity spolku Slunce všem
- zvyšování kvality mateřských a základních škol (dokončení opravy ZŠ Alešova, MŠ Zborovská,
opravy sportovních hřišť)
byla dokončena kompletní rekonstrukce ZŠ Alešova, byla dokončena rekonstrukce dvou oddělení
MŠ Zborovská včetně zpevněných ploch a rampy pro kočárky, došlo k opravám školních hřišť u
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gymnázia, u ZŠ Žižkova
- usilování o dotace na opravu školy v Mašově a na Městskou táborovou základnu v Krčkovicích
zásadní dotace na tyto dva objekty nebyly vypsány, dotace byly vypsány na energetickou úsporu
objektů – ty jsou však malé a pro město nevýhodné, je zpracována dokumentace na komplexní
rekonstrukci ZŠ Mašov včetně přístavy jídelny a družiny, bohužel s realizačními náklady okolo 50
mil.Kč, na táborovou základnu se zpracovává dokumentace
- udržet ve městě tradiční učňovské obory a stření školy, nedovolit jejich rušení a přesuny,
spolupracovat s místními firmami
ve spolupráci s Libereckým krajem a po těžkých diskuzích byl zachován provoz Obchodní
akademie, hotelové školy a střední odborné školy i na budově ve Zborovské ulici, dochází
k rozšiřování oborů na středních školách – pivovarník-sládek, masér, sociální činnost
- zajistit kvalitní školní stravování
byly provedeny nahodilé návštěvy vedení města ve školních jídelnách, byl pořádán kurz pro
kuchařky, diskutováno s ředitelkou Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy o
kvalitě stravy v ZŠ Žižkova, MŠ Zámeček a MŠ Waldorfská získali titul
- podporovat rozvoj mateřských škol a dětských center, aby byla zajištěna jejich dostupnost pro
všechny občany žijící v Turnově
je zpracován a podává se projekt na nové oddělení pro 2-3 leté děti v MŠ Zborovská
- moderní knihovna s širokými službami – projekční příprava a hledání zdrojů na realizaci
bylo rozhodnuto o zpracování dvou architektonických studií na nový objekt knihovny ve Skálově
ulici, variantně společný objekt knihovny a Žluté ponorky, studie se zadávají
- městská sportoviště, hřiště škol dostupná pro všechny
byla rozšířena nabídka na využití sportovišť o letních prázdninách
- usilování o dotace na hvězdárnu
v získání dotací na opravu hvězdárny jsme nebyli úspěšní
Zdravotnictví a sociální péče
- zlepšování zdravotní péče v nemocnici a sítě sociálních služeb
V roce 2014 byl přesunut a rozšířen bufet (2 mil.Kč), v roce 2015 došlo k rozšíření lékárny o
zdravotnické potřeby, přesun ultrazvuku, otevření Babyboxu, nové vybavení endoskopie, úprava
2.np v objektu bývalého dětského oddělení pro ambulance, v roce 2016 byla otevřeno za pomoci
dotačního titulu IBD centrum (biologická léčba střevních zánětů) za 15,3 mil.Kč, v roce 2017 byly
nakoupeny přístroje za 1,7 mil.Kč, nový dieselagregát za 2,5 mil.Kč, v roce 2018 v rámci dotace
IROP – návazná péče dostává celá nemocnice 131 elektrických lůžkových kompletů ( 8 mil.Kč),
nový počítačový tomograf (12,3 mil.Kč+2 mil.Kč stavební úpravy), nový pojízdný RTG přístroj
(předpoklad 3 mil.Kč), skigrafii (předpoklad 6,1 mil.Kč), rekonstruována vzduchotechnika
operačních sálů za 6 mil.Kč. Celkem bylo do turnovské nemocnice investováno od roku 2014
134mil.Kč bez DPH. Aktuálně se připravuje projekt na rekonstrukci oddělení ARO při zachování
stávající lůžkové kapacity nemocnice. Bude se jednat pravděpodobně o nástavbu podlaží na
stávající objekt nemocnice. Město Turnov na tuto akci uvolnilo příspěvek ve výši 3,4 mil.Kč.
- vytvořit odpočinkové zóny pro seniory, a to jak pasivní (lavičky, posezení), tak aktivní (hřiště,
cvičební prvky)
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byly umístěny lavičky v ul. Skálova tak, abychom vytvořili odpočinková zastavění cestou
k penzionům, na Výšince byla vybudována autobusová čekárna, z výtěžku městské plesu bylo
vystavěno mini fines hřiště v Rývových sadech
- podpora občanských sdružení věnujících se rodině a sociální oblasti, předškolní mládeži včetně
kvalitnějšího zázemí
podpora funguje pomocí dotačního statutu města
- umožnit ředitelům základních škol rozhodnout o přidělení bezplatných obědů pro děti ze
sociálně slabých rodin
tento program rovněž funguje a je finančně zajištěn z rozpočtu města a Libereckého kraje
- prověřit posílení veřejné dopravy z okrajových částí města k nemocnici a k praktickým lékařům
tento projekt se ukázal jako velmi finančně nákladný, doprava seniorů k lékařům a jinam je
dlouhodobě zajišťována pomocí Zdravotně sociálních služeb města Turnova
- budeme usilovat o omezení hazardu na území města
hazard byl po diskuzi vytlačen z městské památkové zóny, počet heren se snížil ze 7 na 5
Sport a volný čas
- na základě současného stavu realizace projektů a investic podporovat dokončení výstavby
sportovního areálu v Maškově zahradě, jako další sportovní nabídky pro občany města a turisty,
ale pouze s podmínkou zachování stávající podpory ostatním sportovním subjektům
Sportoviště v Maškově zahradě bylo dokončeno, dotační titul směrem ke sportovním oddílům byl
navýšen z 5 na 6 mil.Kč, další peníze byly uvolňovány ze sportovního fondu a v rámci
individuálních dotací
- podpora sportovních zájmových organizací především v oblasti provozu a údržby sportovních
zařízení a zajištění širokých sportovních aktivit dětí a mládeže v základních soutěžích ve stávající
výši 5mil.Kč/rok (sportovní komise)
závazek byl dodržen a navýšen
- upřednostnit opravy a údržbu stávajících sportovních zařízení a areálů, usilovat o dotační
programy k jejich rozvoji
došlo k opravám v objektu na fotbalovém stadionu (šatny, schodiště, občerstvení), úpravy hřiště
č.2, vystavěno nové hřiště s umělou trávou za 16 mil.Kč (spoluúčast města cca 7 mil.Kč), bylo
opraveno hřiště u TSC, je připraven vrt na ovál u TSC, dláždění u atletického stadionu
- podporovat sportovní subjekty fungující na dobrovolné činnosti členů
podpora funguje pomocí dotačního statutu města
- rozvíjet spolupráci s úspěšnými firmami Turnova na podporu masového i vrcholového sportu,
který je vzorem pro místní mládež
Městské sportovní navázala dlouhodobý kontrakt s firmou Kamax, ostatní rovněž funguje
především v rámci reklamy
Kultura, památková péče a cestovní ruch
- podporovat činnost spolků působících v kultuře, zlepšovat komunikaci s nimi a zapojit je šířeji
do dění města
podpora funguje pomocí dotačního statutu města
- instalace soch ve veřejném prostoru
byly umístěny sochy v parku U Letního kina, Na Trávnici a další se připravují
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- oprava pomníčků a kapliček
došlo k dalším opravám pomníků padlým (Dolánky, Malý Rohozec, ZŠ Mašov), k navrácení pomníku
Otakara Jaroše do kasáren, byla odhalena pamětní deska Ludvíku Koškovi na zimním stadionu ve
spolupráci s HC Turnov 1931
- po získání dotací – projekt nové knihovny, Hvězdárna, dostavba městského divadla
na knihovnu se zadávají architektonické studie, o hvězdárnu se starají Astronomové Lbc kraje a
dostavu městského divadla projektuje pan arch. Pleskot
- využívání přírodních a kulturních památek pro rozvoj cestovního ruchu (geopark, Valdštejn,
synagoga), široká spolupráce v regionu
došlo ke sloučení managmentu Sdružení Český ráj a Geoparku Český ráj jako dobrého východiska
ke koordinování a zlepšení propagace regionu
- podpora a realizace investic pro rozvoj cestovního ruchu
připravuje se rozšíření informačního centra a byl otevřen Dům přírody Českého ráje v Dolánkách
- podpora tradičních městských slavností (Staročeské trhy, Kámen a Šperk, Vánoční trhy) dále
pak s partnery Dlaskův statek, festivaly, tradice řemesel
podpora funguje pomocí dotačního statutu města
- podporovat marketingové aktivity ve Sdružení Český ráj
přímá podpora vedením města a příspěvky města na provoz
- partnerství v projektu horolezeckého muzea
město umožnilo zásobování stavby přes park a politicky podpořilo stavbu, Horolezecké muzeum se
realizuje a bude otevřeno v roce 2019
- péče o trasu Greenway a její rozvoj
je projednávána dokumentace k územnímu řízení ne Greenway z Turnova do Svijan
- tvorba nových nabídek ve spolupráci s místními i zahraničními partnery, využívání evropských
dotací
nadále probíhala spolupráce s partnerskými městy, především polským Jaworem, německým
Nieskym a švédskou Alvestou
- usilování o dotace na dostavbu městského divadla (dostavba šatny, hygienické zázemí, foyer,
malý sál v návaznosti na další aktivity např. knihovna)
takový dotační titul nebyl zatím vypsán
- propojit kulturní zařízení, zajistit větší spolupráci organizací a s tím spojené zefektivnění jejich
chodu
postupná snaha, propagace našich společností navzájem
- vymyslet systém sdružených slev, zefektivnit a zatraktivnit turistické cíle
v rámci Sdružení Český ráj byla vydána Karta hosta
- zajistit spolupráci města na tradičních akcích a zintenzivnit jejich prezentaci v okolních
regionech
tradiční akce města jsou podporovány v rámci přímých dotací, zpravodajství je šířeno v rámci Hlasů
a ohlasů Turnovska, Turnovska v akci, Turnovska, Turnovské televize, televize RTM plus, webem a
FB města a dalšími produkty turistického ruchu

V Turnově dne 30.9.2018
Zpracoval: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
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