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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 22. října 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. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 
Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, 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: 
 

Ing. arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, Ing. Tomáš 
Roubiček 
 
Ing. arch. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, Ing. Tomáš 
Roubiček 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. Tomáš Špinka, Eva Kordová 

Přítomno 0 občanů 
 

 
Jednání probíhalo za vyhlášeného Nouzového stavu v ČR. 
 

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:  

 

Starosta navrhl zařadit do programu bod "Darovací smlouva od firmy Lidl Česká republika" jako bod č. 12 a bod 

"Kontrolní výbor zastupitelstva - navýšení počtu a volba nových členů" jako bod č. 13. Zároveň navrhl bod č. 9 

"Odvolání člena a jmenování člena správní rady sportovního fondu města Turnov" stáhnout z jednání. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 263/2020 
ZM schvaluje  
program jednání zastupitelstva včetně přidaných bodů č. 12 a 13 a bodu č. 9 staženého z jednání. 
 

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke          17:00 – 17:05                                                                            

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Převzetí budoucí komunikace, inženýrských sítí vč. pozemku pod 

nimi, v k. ú. Turnov - bytová zóna Hruštice-Károvsko formou 

daru 

Ing. Tomáš Hocke          17:05 – 17:25                                                                       

3. Prodloužení termínu podání žádosti o územní rozhodnutí - bytové 

domy Výšinka 

                                                                                 

4. Zvyšování bezpečnosti chodců - Chodník Károvsko, Turnov                                                                                

Záležitosti odboru finančního 

5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 Ing. Tomáš Hocke           17:25 – 17:40                                                                      

Záležitosti odboru rozvoje města 

6. Schválení Akčního plánu 2019 Strategického plánu města Ing. Tomáš Hocke           17:40 – 17:55                                                                      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

7. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2020 Mgr. Jana Svobodová      17:55 – 18:15                                                                           

8. Dotace na podporu cestovního ruchu - II. výzva 2020                                                                                  

9. Odvolání člena a jmenování člena správní rady sportovního fondu 

města Turnov – bod byl stažen z jednání 

                                                                                      

Ostatní 

10. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - vestavba šaten na zimním 

stadionu - závazek rozpočtu 2021 

Mgr. Jana Svobodová       18:15 – 18:35                                                                               

11. 

12. 

13. 

Příspěvky občanů 

Darovací smlouva od firmy Lidl Česká republika – přidaný bod 

Kontrolní výbor zastupitelstva – navýšení počtu a volba nových 

členů – přidaný bod 

                                          18:35 – 18:40                                            

 
 
  
 

2. Převzetí budoucí komunikace, inženýrských sítí vč. pozemku pod nimi, v k. ú. 

Turnov - bytová zóna Hruštice-Károvsko formou daru   
 

Rozprava:  

 

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města podklady pro majetkový převodu budoucí komunikace od 

soukromého investora na Město Turnov v bytové zóně Hruštice - Károvsko.  Jedná se o další část etapy VII. - 

budoucí ulice Nad Šetřilovskem - převod komunikace od spoluvlastníků pana xxxxxxxx a xxxxxxxxx, včetně části 

pozemku p. č. 1004/1, k. ú. Turnov. Pan xxxxxx a paní xxxxxxxx mají vydané stavební povolení na výstavbu sítí a 

komunikace v bytové zóně Hruštice. Jedná se o slepou komunikaci v délce 135 bm, kterou bude zasíťováno 8 

stavebních pozemků, které jsou ve vlastnictví pana xxxxxx a paní xxxxxx.  Pan xxxxxx a paní xxxxxxx navrhují 

spoluúčast ze strany města na nákladech technického dozoru staveb, každý 1/2. Majetkový převod bude v první fázi 

- před realizací ošetřen Smlouvou o smlouvě budoucí darovací a následně po realizaci stavby bude uzavřena 

Darovací smlouva. 

 

Diskuze: p. Špinka, p. Hocke 

V diskuzi zaznělo: Existuje jednotný způsob, kdy se jedná o komunikaci, která nevede ani k jednomu pozemku 

města?; Závaznou metodiku nemáme, postupujeme případ od případu.; Domnívám se, že je spousta investorů, kteří 

se musí o svůj pozemek postarat sami. 
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Usnesení ZM č. 264/2020 
ZM schvaluje  
navržený postup i uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné Darovací smlouvy na převod 
části pozemku parc. č. 1004/1, k. ú. Turnov a stavby budoucí komunikace, po jejím řádném dokončení 
dle smluveného rozsahu a zaměření, od spoluvlastníků pana xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, do vlastnictví města Turnova formou daru. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/3] 
  
 

3. Prodloužení termínu podání žádosti o územní rozhodnutí - bytové domy Výšinka  
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme žádost společnosti LAMA RESIDENCE a. s., která žádá o prodloužení lhůty 

vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Dne 8. 4. 2020 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

s několika závazky. Prvním z nich byla úhrada části kupní ceny na notářský úschovní účet, ta byla splněna. Druhou 

podmínkou je do 6 měsíců od podpisu Smlouvy podat řádnou žádost o územní rozhodnutí ke stavbě bytových domů 

na Výšince, tzn. do 8. 10. 2020. Dle vyjádření pana Lanka, který společnost zastupuje, není v této chvíli, s ohledem 

na koronavirovou situaci, možné žádost podat. Vzhledem k situaci nebylo možné zajistit kompletní podklady a 

dokumentaci pro řádné podání žádosti. Z tohoto důvodu žádá, opět s ohledem na situaci, o prodloužení lhůty o 6 

měsíců, tj. do 8. 3. 2021. Prodlouženého termínu k podání žádosti o územní rozhodnutí bude také následně 

zohledněno v Plánovací smlouvě (na vybudování části komunikace ke Třem svatým), která je vázána stejnými 

termíny jako Smlouva o smlouvě budoucí kupní. Tato smlouva však bude schvalována samostatně až těsně před 

podání žádosti o územní rozhodnutí ke stavbě bytových domů na Výšince. 

 

Diskuze: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 265/2020 
ZM schvaluje  
schvaluje společnosti LAMA RESIDENCE a. s. prodloužení lhůty pro podání řádné žádosti o územní 
rozhodnutí ke stavbě bytových domů na Výšince, a to nejpozději do 8. 3. 2021. Na prodloužení termínu 
bude uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Závazky ze Smlouvy o smlouvě budoucí 
tímto nebudou dotčeny. Prodloužení termínu bude také zohledněno v Plánovací smlouvě ke stavebním 
úpravám části komunikace U Tří svatých. 
 

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

4. Zvyšování bezpečnosti chodců - Chodník Károvsko, Turnov   
 

Rozprava:  

 

V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace na projekt pod názvem "Chodník ulice Károvsko, Turnov". 

Projektová dokumentace řeší bezpečnost chodců v této lokalitě, a to výstavbou chodníku v základní šířce 1,5 m v 

celkové délce 818,88 m. V řešeném úseku budou probíhat stavební úpravy stávajících autobusových zastávek 

Turnov - Károvsko a Mírová pod Kozákovem, Bělá, Myšina. 

Začátek řešeného území se nachází v ulici Károvsko cca 50 m od stávající okružní křižovatky silnic II/283 a 

III/2832, kde navrhovaný chodník navazuje na dokončenou část chodníku. Konec území se nachází za autobusovou 

zastávkou na silnici III/2831. Podél silnice se nachází zástavba rodinných domů a častý výskyt chodců a záměrem 

stavebníka je ochrana a zvýšení bezpečnosti chodců v obci. Dešťové vody ze silnice jsou svedeny sklonem ploch do 

otevřeného příkopu s následným napojením do dešťové kanalizace u okružní křižovatky a do příkopu za křižovatkou 

silnic III/2832 a III/2831. V místě realizace chodníkového tělesa bude příkop zrušen a nahrazenou dešťovou 

kanalizací. 

Program Státního fondu dopravní infrastruktury umožňuje podat žádost o dotaci na financování opatření ke 

zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2021 a náš záměr podmínky programu splňuje. 

Předpokládané náklady projektu dle položkového rozpočtu jsou ve výši 7 300 tis. Kč vč. DPH, z nichž uznatelné 

náklady, dle Pravidel pro financování dotačního orgánu SFDI, jsou ve výši Kč 4 000 tis. Kč vč. DPH. Mezi 

neuznatelné náklady musíme zahrnout výstavbu dešťové kanalizace.  Z rozpočtu státního fondu lze poskytnout 
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příspěvek ve výši max. 85% celkových uznatelných nákladů, což by činilo Kč 3 400 tis. vč. DPH Kč. Finanční 

spoluúčast města by činila Kč 3 900 tis. vč. DPH Kč, a to včetně spoluúčasti 15% a neuznatelných nákladů. Stavba 

by byla realizována do 31. 12. 2021.   

Současně s výše uvedenými pracemi bude probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení a překládka kabelu ČEZ. 

 

Diskuze: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 266/2020 
ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování 
bezpečnosti chodců, chodník ulice Károvsko, Turnov" a v případě získání dotace, dofinancování 
neuznatelných nákladů a uznatelných nákladů ve výši min 15%. 
 

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

5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024.  

Střednědobý výhled rozpočtu slouží obdobně jako rozpočet k finančnímu plánování. Zatímco rozpočet je plán 

příjmů, výdajů a financování (toku peněz) na rok, na který je sestaven, střednědobý výhled rozpočtu je plán toku 

peněz na následující roky. 
 

Rok 2022 investiční potenciál města 60 mil. Kč  

- Dostavba divadla – 80 mil. Kč 

- Případné kofinancování dostavby turnovské nemocnice 

Nutný úvěr 70-90 mil. Kč, k 1. 1. 2022 bude zadlužení města 80 mil. Kč.  
 

Rok 2023 investiční potenciál města 60 mil. Kč  

- Stavba knihovny – 30 mil. Kč 
 

Rok 2024 investiční potenciál města 60 mil. Kč  

Stavba knihovny – 30 mil. Kč 

 

Diskuze: p. Bělohradský, p. Hocke 

V diskuzi zaznělo: Slíbil jste, že svoláte pracovní zastupitelstvo k tomuto tématu.; Svolám pracovní zastupitelstvo 

k rozpočtu města. V této chvíli nedochází k žádnému zásadnímu rozhodování.; Moje představa, proč snižovat úvěr, 

je že budeme snižovat mandatorní výdaje. Podle mě není střednědobý výhled postaven správně. Nenastala doba, kdy 

bychom měli začít šetřit?; Vnímám, že potřeba po snižování mandatorních výdajů je, ale muselo by to jít napříč 

společností. 

 
 

Usnesení ZM č. 267/2020 
ZM schvaluje  
střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2022 až 2024 v příloze č. 1. 
 

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

6. Schválení Akčního plánu 2019 Strategického plánu města   
 

Rozprava:  

 

Dne 25. 04. 2013 byl ZM usnesením 81/2013 schválen aktualizovaný Strategický plán města Turnova na období 

2013-2020. Dokument je složen ze tří částí – analytická část (Profil města), návrhová část (Návrh strategie) a Akční 

plán, obsahující konkrétní aktivity naplňující strategické cíle města. Kompletní dokumentace je vystavena na 

webových stránkách města https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/strategicky-planmesta.html. 

První dvě části nepodléhají aktualizaci po dobu platnosti Strategického plánu. Akční plán (dále AP) se doporučuje 

aktualizovat minimálně jednou za dva roky (poslední aktualizace byla schválena ZM 26. 01. 2017). Předkládáme 
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Vám zpracovaný Monitoring Akčního plánu za rok 2019 se zohledněním stavu realizovaných akcí v roce roku 2020. 

Dokončené aktivity se nacházejí na konci tohoto dokumentu. Součástí předkládaného materiálu je též dokument s 

vyřazenými aktivitami, kde se jedná buď o běžnou údržbu, nebo o akce pozbývající smysl. 

Dokument zahrnuje aktualizaci období od roku 2017 až po současnost. Do dokumentu byly promítnuty rovněž 

priority zastupitelstva voleného na období 2018-2022, viz dokumenty Priority města Turnov na období 2019- 2023 

na webových stránkách města. Na aktualizaci se podíleli pracovníci a vedoucí odborů Městského úřadu Turnov, 

vedení města, zástupce Vodohospodářského sdružení Turnov. Nové aktivity jsou odlišeny barvou fialovou a byly 

zařazeny na základě schválených priorit zastupitelstva, na základě požadavku VHS Turnov a z jednání Řídící komise 

pro Strategický plán města Turnova. 

Dokument byl projednán na jednání Řídící komise pro Strategický plán města Turnova 23. 9. 2020 a připomínky 

byly zapracovány, viz zápis z jednání komise, který je přílohou tohoto materiálu. Dále byl Akční plán předložen na 

radě města 7. 10. 2020. 

Protože Strategický plán města Turnova byl zpracován v roce 2013 na období do roku 2020, bude nezbytné připravit 

a projednat nový strategický plán na další období min. 7 let. Příprava podkladů a zpracování konceptu včetně 

projednání je časově velmi náročné, proto bychom rádi platnost stávajícího strategického dokumentu prodloužili do 

roku 2021 s tím, že bude v témže roce zpracován a schválen nový strategický plán. 

 

Diskuze: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 268/2020 
ZM schvaluje  
Monitoring Akčního plánu za rok 2019. 
 

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

Usnesení ZM č. 269/2020 
ZM schvaluje  
prodloužit platnost Strategického plánu města Turnova do roku 2021 a ukládá odboru rozvoje města 
připravit návrh nového strategického dokumentu do srpna roku 2021. 
 

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

7. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2020   
 

Rozprava:  

 

Pro rok 2020 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč. V rámci rozpočtového opatření č. 1 byla 

částka 20 000 Kč odvedena zpět do městského rozpočtu v důsledku jeho propadu souvisejícího s epidemií COVID-

19. Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 97.000 Kč. K rozdělení mezi žadatele v II. výzvě bylo správní 

radou sportovního fondu alokováno celkem 30.000 Kč.  

 

V rámci vypsané výzvy byly doručeny celkem 3 žádostí o dotaci, všechny v termínu stanoveném ve vyhlášení 

programu (13. 7. - 11. 9. 2020). Správní rada sportovního fondu posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit všechny 

3 projekty dle níže uvedeného přehledu došlých žádostí. Rozdělení vychází ze zkušeností z předchozích let. 
 

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

žadatel účel dotace 

 

předpokládané 

příjmy  

(bez 

požadované 

dotace) 

 

předpokládané 

výdaje 

požadovaná 

výše dotace 

NÁVRH 

DOTACE  

1 

AC Turnov, z. s. 

IČ 00527271 

Hruštice 2020 – běžecký závod 

turnovských atletů na 10 a 15 km 

(47. ročník, atletický stadion, 120 

závodníků, trvání 5 hod., 30 

organizátorů) 

8. 11. 2020 

32.000 

 

 

50.000 

 

 

18.000 

 
12.000 
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2 

xxxxxxxxxxx 

Turnov Streetball Challenge 2020 

(8. ročník, venkovní hřiště u haly TSC, 

148 závodníků (95 dětí, 53 dospělých), 

trvání 9 hod., 6 organizátorů) 

27. 6. 2020 

15.000 

 

25.000 

 

10.000 – 

12.000 

 

10.000 

3 

Okresní rada 

Asociace školních 

sportovních klubů 

ČR Semily, p. s. 

IČ 01452061 

47. ročník Silvestrovského běhu 

v Turnově 2020 

(Areál Maškovy zahrady, 140-150 

závodníků, trvání 4 hod., 15 osob 

podílejících se na pořádání) 

31. 12. 2020 

3.800 

 

 

11.800 

 

 

8.000 

 

 

8.000 

Celkem    38.000 30.000 

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Diskuze: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 270/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2020 – 
běžecký závod turnovských atletů na 10 a 15 km. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 271/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro xxxxxxxxxx na projekt Turnov Streetball Challenge 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) – [20/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 272/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České 
republiky Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 47. ročník Silvestrovského běhu v Turnově 
2020. 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) – [20/0/0] 
 
 

8. Dotace na podporu cestovního ruchu - II. výzva 2020   
 

Rozprava:  

 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných ve fondu pro rok 2020 je 200.000 Kč. Zůstatek z roku 2019 je 

37.804 Kč. V rámci rozpočtového opatření č. 1 byla částka 100.000 Kč odvedena zpět do městského rozpočtu v 

důsledku jeho propadu souvisejícího s epidemií covid-19. V I. výzvě rozhodlo Zastupitelstvo města Turnova 

poskytnout dotaci pro Sdružení Český ráj ve výši 38.400 Kč. Pro II. výzvu zůstává ve fondu 99.404 Kč.  

V rámci II. výzvy v tomto roce byla v řádném termínu doručena jedna žádost o dotaci. Společnost Geopark Český 

ráj o. p. s, IČ 27511774 podala žádost na projekt s názvem Propagace Globální geoparku UNESCO – mobilní 

exteriérová expozice, tj. aktualizace grafického návrhu z roku 2019 a výroba fólií s mapou, propagačními 

fotografiemi a textem na dva exteriérové výstavní panely. Předpokládané celkové náklady na zajištění projektu jsou 

18.000 Kč. Spolek požaduje podpořit z fondu tento projekt částkou 14.400 Kč.  



7  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 22. 10. 2020 

Diskuze: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 273/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 14.400 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na projekt 
Propagace Globálního geoparku UNESCO – mobilní exteriérová expozice. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního 
ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

9. Odvolání člena a jmenování člena správní rady sportovního fondu města Turnov   
 

Rozprava:  

 

Bod byl stažen z jednání. 

 
 

10. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - vestavba šaten na zimním stadionu - závazek 

rozpočtu 2021   
 

Rozprava:  

 

Na základě schváleného pořadí investičních priorit Města Turnova pro období 2019 – 2023 (Projektové záměry pod 

předpokládanou částku 10 mil. Kč, 11. místo) a kapacitních potřeb na zimním stadionu v Maškově zahradě jsme 

přistoupili k projektování přístavby šaten na zimním stadionu. V roce 2021 bychom rádi realizovali 1. etapu 

investiční akce nazvané v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavby „Turnov areál Maškova zahrada. 

Přístavba a vestavba zimního stadionu: I. Etapa – SO 01 – Vestavba”(zkráceně Vestavba ZS Turnov) prostřednictvím 

naší společnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. O schválení závazku finančního krytí této investiční akce již nyní 

pro rok 2021 Vás žádám z důvodu výhody včasného vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele a s tím spojené 

výhody v získání více nabídek od dodavatelů a také možnosti výhodnější finanční nabídky.   

Na tuto investiční akci budeme žádat o investiční dotaci na podporu sportovní infrastruktury Liberecký kraj. 

 

Diskuze: p. Špinka 

V diskuzi zaznělo: Žádám vás o podporu projektu. Zlepší se výrazně podmínky na stadionu.  

 
 

Usnesení ZM č. 274/2020 
ZM bere na vědomí  
informace o přípravě realizace investiční akce společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. „Turnov 
areál Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: I. Etapa – SO 01 – Vestavba“. 
 

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

Usnesení ZM č. 275/2020 
ZM schvaluje  
v rámci rozpočtu na rok 2021 vyčlenění částky 2,25 mil. Kč na realizaci akce „Turnov areál Maškova 
zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: I. Etapa – SO 01 – Vestavba“, jako účelovou investiční 
dotaci společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

11. Příspěvky občanů   
Nikdo s příspěvkem nevystoupil. 
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12. Darovací smlouva od firmy Lidl Česká republika   
 

Rozprava:  

 

Odbor správy majetku realizoval v létě letošního roku stavbu nové autobusové zastávky u prodejny Lidl. Starosta 

města již v době přípravy vedl jednání se zástupci společnosti Lidl o možnosti poskytnutí příspěvku na realizaci této 

stavby. Jednání skončila vždy bez konkrétního výsledku. Po dokončení stavby nás společnost Lidl vyzvala k 

předložení celkových nákladů stavby. Celková cena díla byla vyčíslena na částku 1.869.852,-Kč.  Společnost Lidl 

Česká republika, v. o. s. na základě doloženého vyčíslení nákladů stavby oznámila, že Městu Turnov z celkových 

nákladů stavby uhradí formou daru částku ve výši 1.497.032 Kč. Jedná se o celou cenu díla bez DPH + nákladů na 

TDI.  

 

Diskuze: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 276/2020 
ZM schvaluje  
přijetí daru od společnosti Lidl Česká republika v.o.s. ve výši Kč 1 497 032,-. 
 

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

13. Kontrolní výbor zastupitelstva - navýšení počtu a volba nových členů   
 

Rozprava:  

 

Na základě společné diskuze v RM předkládám návrh na změny v kontrolním výboru ZM. 
 

Kontrolní výbor ZM: 

Stávající složení: 

Lukáš Bělohradský (ODS)  - předseda výboru 

Jan Lochman (PROTO), Jiří Vele (NB), Dagmar Brabcová (ODS), Jindřich Zeman (ČSSD), Josef Zajíček (ANO), 

Ing. Michal Kříž (ANO) 
 

Navrhuji výbor doplnit o paní Danielu Weissovou (Piráti) a pana Miloslava Šorejse (NB). 

 

Diskuze: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 277/2020 
ZM mění  
počet členů kontrolního výboru ze 7 na 9 od 22. října 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 278/2020 
ZM volí  
za nové členy kontrolního výboru ZM paní Danielu Weissovou a pana Ing. Miloslava Šorejse od 22. října 
2020. 
 

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

 

 

V Turnově dne 29. října 2020 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 
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