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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26. listopadu 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: Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. 

Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal 
Kříž, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. 
Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David 
Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 

Lukáš Bělohradský, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Ivan Kunetka 
 
Lukáš Bělohradský, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Ivan Kunetka 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jaromír Frič 
 
 

Přítomno 7 občanů 
 

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

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

starosty. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zastupitelé i přihlížející 

občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 
 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

 

P. Svobodová navrhla zařadit do programu jednání bod "Koncepce sportu" jako bod č. 11. 

P. Knížek navrhl zařadit do programu jednání bod "Volba nového oddávajícího" jako bod č. 6. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 279/2020 

ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání včetně navrženého bodu č. 11 a bodu č. 6. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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2. Studie Revitalizace sídliště Výšinka - prezentace a schválení   
 

Rozprava:  
 

Předkládáme Vám materiál týkající se připravované projektové dokumentace "Regenerace sídliště Výšinka".   

Ve studii a i v připomínkách obyvatel je kladen velký důraz na zlepšení parkování na sídlišti, na nové řešení 

volnočasových ploch a zeleně, "náměstí před prodejnou", sběrným místům, atd. 

Jednou z nejčastěji se objevujících připomínek byla navržená výstavba parkovacího domu. Obyvatelé přilehlého 

domu se bojí o zhoršení kvality bydlení v domě. Zpracovatel studie dopracoval ještě řez a vizualizaci parkovacího 

domu, se kterou byli obyvatelé přilehlého bytového domu 1899-1901 seznámeni.  

Studie je k nahlédnutí na https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/architektonicka-studie-

regenerace-sidliste-vysinka.html 

 

Diskuse: p. Maierová, architekt p. Smolík, p. Hocke, p. Schindler, občanka p. Mašková, občanka p. Hejduková, 

občan p. Čihulka 

V diskusi zaznělo: Na sídlišti u nádraží se postupovalo od začátku sídliště až na konec. Z tohoto není vidět postup 

etap.; Je to rozdělené prostorově, jak nám to přišlo logické. Začátek vidíme okolo prodejny.; Máte odhad finanční 

náročnosti?; Odhad finanční náročnosti jsme nedělali.; Zdá se mi, že to bude finančně náročnější než na sídlišti u 

nádraží.; Chci poděkovat, že je ve studii kladený význam na zeleň.; Zajímá mě parkoviště, je moc velké a jak je 

zajištěno, že tam budou parkovat jen obyvatelé sídliště Výšinka?; Zatím jsem to neřešil, pokud takový požadavek 

bude, budeme muset jít cestou rezidentního parkování.; Zabýval se někdo hlukem a emisemi ze životního prostředí?; 

Parkovací dům je potenciálně jediný možný způsob parkování, další pozemky nejsou. Výhodou může být zmenšení 

parkovacích ploch před domy. Pokud budou parkovací stání podélná, budou tam moci projet vozy záchranných 

sborů a technických služeb.; Z jakého materiálu by byla plocha parkoviště?; Betonová nebo asfaltová.; Bydlíme 

v přízemí, vůbec se mi nelíbí parkování pod okny. Nájezdy budou přímo proti domům, je to znehodnocení bydlení.; 

Rozumím vašim obavám, pro město Turnov je to finančně náročné řešení. Je možné, že se parkovací dům stavět 

nebude, ale situace s parkováním je neúnosná.; Nebylo by lepší opravit schody u kotelny a udělat tam parkoviště?; 

Lidem se tam nechce chodit a parkovacích míst je tam méně, než by bylo v parkovacím domě.; Děkujeme, že se 

snažíte o rozvoj města. Pohled z prvního patra zasahuje na horizont, bylo by možné snížit dům o cca metr? Auta by 

svítila do oken.; Teď je to koncepční úvaha ve studii. Dá se zkoušet a vymýšlet na základě vašich připomínek. 

 
Usnesení ZM č. 280/2020 

ZM schvaluje  
předloženou architektonickou studii "Regenerace sídliště Výšinka" včetně parkovacího domu a souhlasí 
se zahájením projekční přípravy. Objekt parkovacího domu bude řešen v poslední etapě. 
 

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

3. Odkoupení pozemků k. ú. Bukovina u Turnova   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení materiál týkající se výkupu pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova pro 

budoucí možnost rozšíření stávající komunikace a možné uložení vodovodního řadu. Jedná se o lokalitu od kostela 

na Bukovině směrem dolů do údolí Jizery. Na oddělení pozemků byl vypracován na náklady pana xxxxxxxxxxxxxx 

geometrický plán č. 508-79/2019, který upravuje parcelaci a výměry jednotlivých pozemků. Kupní cena odpovídá 

zároveň obvyklým výkupům a tabulce orientačních cen výkupů/prodejů pozemků dle jejich funkčního zařazení 

podle územního plánu. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 281/2020 

ZM schvaluje  
odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 68/2, o výměře 44 m2, v k. ú. Bukovina u Turnova, který vznikl 
na základě GP č. 508-79/2019, od paní xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, za kupní 
cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 4400 Kč (tj. 100 Kč/m2). Návrh na vklad do katastru 
nemovitostí a správní poplatek zajistí město Turnov. 
 

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

https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/architektonicka-studie-regenerace-sidliste-vysinka.html
https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/architektonicka-studie-regenerace-sidliste-vysinka.html
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Usnesení ZM č. 282/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 75/3, o výměře 33 m2, v k. ú. Bukovina u Turnova, který vznikl 
na základě GP č. 508-79/2019, od pana xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxx, za kupní cenu v 
daném místě a čase obvyklou ve výši 3300 Kč (tj. 100 Kč/m2). Návrh na vklad do katastru nemovitostí a 
správní poplatek zajistí město Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 283/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 93/3, o výměře 33 m2, v k. ú. Bukovina u Turnova, který vznikl 
na základě GP č. 508-79/2019, od pana xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxx, za kupní 
cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 3300 Kč (tj. 100 Kč/m2). Návrh na vklad do katastru 
nemovitostí a správní poplatek zajistí město Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 284/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 93/4, o výměře 4 m2, v k. ú. Bukovina u Turnova, který vznikl 
na základě GP č. 508-79/2019, od paní xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Turnov, nar. xxxxx, za 
kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 400 Kč (tj. 100 Kč/m2). Návrh na vklad do katastru 
nemovitostí a správní poplatek zajistí město Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 285/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 95/3, o výměře 22 m2, v k. ú. Bukovina u Turnova, který vznikl 
na základě GP č. 508-79/2019, od manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxx a xxxxxx, za kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 2200 Kč (tj. 100 Kč/m2). Návrh na 
vklad do katastru nemovitostí a správní poplatek zajistí město Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 286/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 96/2, o výměře 26 m2, v k. ú. Bukovina u Turnova, který vznikl 
na základě GP č. 508-79/2019, od spoluvlastníků paní xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, za kupní cenu v daném 
místě a čase obvyklou ve výši 2600 Kč (tj. 100 Kč/m2). Návrh na vklad do katastru nemovitostí a správní 
poplatek zajistí město Turnov. 
 

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

4. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj   
 

Rozprava:  

 

V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace na projekt pod názvem „Rekonstrukce Markovy ulice“. 

Předmětem stavby je rekonstrukce úseku místní komunikace ulice Markovy v Turnově. Jedná se o rekonstrukci 

úseku komunikace od křižovatky ulic Markovy a A. Dvořáka po křížení ulice Markovy a Mariánského náměstí. 

Komunikace bude v celém úseku rekonstrukce obousměrná se základní šířkou mezi obrubami 6,0 m. Dále bude 

součástí akce výměna svítidel, přeložka silového vedení a přeložka sdělovacího vedení. Program Ministerstva pro 
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místní rozvoj (dále jen MMR) umožňuje podat žádost o dotaci na financování rekonstrukce místních komunikací pro 

obce s více než 10 000 obyvateli a náš záměr podmínky programu splňuje. Předpokládané náklady projektu dle 

položkového rozpočtu jsou ve výši Kč 9 080 000,- vč. DPH, z nichž uznatelné náklady, dle Pravidel pro financování 

dotačního orgánu MMR, jsou ve výši Kč 6 960 000,- vč. DPH. Kč. Mezi neuznatelné náklady musíme zahrnout 

veřejné osvětlení, přeložky vedení ČEZu a sdělovacího vedení.  Z rozpočtu MMR lze poskytnout příspěvek ve výši 

max. 60 % celkových uznatelných nákladů, což by činilo Kč 4 176 000 Kč. Finanční spoluúčast města by činila cca 

Kč 4 904 000,- vč. DPH, a to včetně spoluúčasti 40 % a neuznatelných nákladů. Stavba musí být zrealizována do 31. 

12. 2022. 

 

Diskuse: p. Jiránek, p. Hocke, p. Miklík 

V diskusi zaznělo: Na tuhle akci jsme vykoupili dům, měli bychom teď čerpat 4,2 mil.; Považuji to za prioritu. 

 
Usnesení ZM č. 287/2020 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu podpora obnovy místních 
komunikací na projekt „Rekonstrukce Markovy ulice“ a spolufinancování této akce ve výši 40 % skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů a dále neuznatelných nákladů. 
 

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

5. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální informace   
 

Rozprava: 

 

Tento bod si klade za cíl, pokud možno rychle a přehledně seznámit s celou problematikou vztahu města a členů 

VHS Turnov i výstupy z různých analýz. Dále s výsledky jednání směřujících k přijetí nových stanov sdružení, 

zjištění provozních nákladů ČOV a průběhu koncesního řízení za poslední rok. 

Starosta společně se zástupci města v radě sdružení VHS Turnov vysvětlil stanovisko směřující především k přijetí 

nových stanov sdružení, které by měly vyřešit majetkové vklady a vyrovnání v případě zániku sdružení nebo 

vystoupení některého z členů, řešit hlasování v principiálních otázkách (dluhové služby, plánu investic a oprav, 

přijímání nových členů nebo cenotvorby). Záměrem není a nebyla hlasovací převaha, ale kontrola nad principiálním 

směřováním VHS Turnov, s ohledem na vkládané finance města a tržby na území Turnova. Součástí úpravy stanov 

bylo i navýšení členů v RS VHS za Turnov ze tří na šest. Město Turnov vkládá do sdružení desítky milionů korun 

ročně a obdobně jako Semily hledá otázku, jak bude s těmito vklady naloženo v budoucnu. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Maierová, p. Polášek, p. Uchytil, p. Kříž, p. Hocke, p. Mikula, p. Jiránek, p. Loukota, p. 

Špinka, starostka Semil p. Mlejnková 

V diskusi zaznělo: Stanovy požaduji za klíčovou věc, měli bychom se je pokusit změnit. Vůle a dohoda možná je. 

Chci dát rezignaci v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov.; Byla jsem od počátku u toho. Byly tam vloženy 

nemalé částky z vlastních zdrojů i z dotací. Turnov se choval jako lídr, ale byl solidární k slabším kolegům. Díky 

solidaritě mají občané malých měst kvalitní vodu. Doba pokročila, a silnější členové mají témata, o kterých by se 

mělo jednat. Věřím, že p. Hejduk přispěje k uhlazení hran, bylo by to ku prospěchu věci.; Nerozumím, co je 

záměrem, jak to vlastně je?; Turnov chce zůstat členem Vodohospodářského sdružení, ale je jistá zoufalost města 

Turnov z celého procesu. Nejsme schopni ani v jednom bodu dojít k nějakému konsenzu. Měli bychom vědět, za 

jakých podmínek se budoucí generace dostane k majetku. Vnímáme to jako důležité.; Struktura je zásadní a klíčová.; 

Vodohospodářský výbor usnesení nepřijal, to pan předseda nezmínil. Chci se zeptat, kolik nás všechny studie a 

analýzy stály?; Vnímám, že je situace dlouhodobě složitá. Je potřeba dále jednat. Analýzy jsou zcela v kompetenci 

předsedy výboru.; Naše odpovědnost zastupitelů si analýzy vyžádá. Cena analýz je asi v pořádku.; Jen jsem chtěl, 

abychom si ujasnili, kolik analýzy stály a jakým způsobem byly poradci vybíráni.; VHS je tu už nějaký čas, ale časy 

se mění. Solidarita Turnova je opravdu veliká. Je potřeba dál jednat.; Materiály jsme měli i na výboru ZM pro 

vodohospodářský majetek, kde byl i p. Hejduk a diskutovali jsme o nich. Zastupitelstvo v tomto případě nemá právo 

zrušit usnesení Rady města.  

Po účasti zástupců Turnova a starosty na jednání Rady sdružení VHS 24. 11. 2020 byl upraven původní návrh a je 

navrhováno dále o stanovách jednat. 
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Hlasování o vystoupení Bc. Leny Mlejnkové, starostky Semil na jednání zastupitelstva města. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] – zastupitelstvo souhlasilo 
 

Chci vyjádřit podporu, jak se snaží zástupci Turnova. Jsem připravená předložit návrh na vystoupení, situace je 

neudržitelná. Věnovala jsem obrovský prostor a čas jednání na VHS a Radě sdružení.  

 

p. Kříž navrhl protiusnesení: 
 

ZM nesouhlasí  
s usnesením RM č. 658/2020. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/8/7] – usnesení nebylo schváleno 
 
 

Usnesení ZM č. 288/2020 
ZM vnímá  
dlouhodobé problémy v komunikaci a spolupráci Města Turnova v rámci Vodohospodářského sdružení 
Turnov (dále VHS Turnov) při řešení některých témat předkládaných ze strany Turnova především v 
oblasti nových stanov sdružení. Nové stanovy, společně předkládané s Městem Semily řeší nejenom 
zastoupení členů svazku, ale i míru rozhodování v zásadních otázkách směřování VHS Turnov, majetkové 
vyrovnání v případě vystoupení některého z členů a další záležitosti. ZM vnímá tuto situaci jako zcela 
zásadní z hlediska přispívání na rekonstrukce a novostavby vodohospodářských sítí, převádění nového 
majetku na VHS Turnov a rozhodování o mnohamilionových investicích. Vše s ohledem na správu tohoto 
majetku v budoucnosti. Na základě výzvy členů v radě sdružení VHS Turnov z 24. listopadu 2020, ZM 
pověřuje starostu a členy v radě sdružení VHS Turnov za město Turnov dalším jednáním o návrhu těchto 
stanov a ukládá předložit výsledky jednání nejpozději na dubnovém jednání ZM v roce 2021. 
 

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

Usnesení ZM č. 289/2020 
ZM bere na vědomí  
rezignaci Ing. Zbyňka Miklíka v Radě sdružení Vodohospodářského Turnov. ZM volí do Rady sdružení 
Vodohospodářského sdružení Turnov pana Ing. Tomáše Hockeho jako zástupce Města Turnov od 26. 
listopadu 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 290/2020 
ZM bere na vědomí  
výsledek koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku pro roky 2021-2031. Zároveň 
bere na vědomí právní analýzu JUDr. Roberta Šulce, z níž vyplývá, že po dobu koncesního vztahu bude 
provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Turnov Severočeské vodovody a 
kanalizace, a. s. 
 

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

Usnesení ZM č. 291/2020 
ZM ukládá  
RNDr. Josefu Uchytilovi, předložit na příštím jednání rady sdružení VHS Turnov podklady dokládající 
skutečnost o převodu vodohospodářského majetku města Turnov na VHS Turnov v rámci privatizačního 
projektu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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6. Volba nového oddávajícího   
 

Rozprava:  

 

Na základě žádosti pana zastupitele Knížka byl rozšířen okruh oddávajících zastupitelů. 

 
 

Usnesení ZM č. 292/2020 
ZM jmenuje  
oddávajícím Ing. Jaroslava Knížka. 
 

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

 
  

7. Změny v systém nakládání s odpady v Turnově – „door to door“ systém sběru 

tříděných odpadů   
 

Rozprava:  

 

Dotace na projekt „door to door“ systému v Turnově byla podpořena a v tuto chvíli pouze čekáme na vyhotovení 

rozhodnutí SFŽP.  
 

Shrnutí nového systému:  

Smyslem změny systému je motivace občanů ke zvýšení vytříděného množství odpadů. V současnosti je zákonem 

stanoven termín pro ukončení skládkování v roce 2030. Nový zákon má obsahovat navýšení skládkovacího poplatku 

(do roku 2035 na 1850 Kč za tunu; současný skládkovací poplatek je 500 Kč za tunu). Souběžně s navýšením 

skládkovacího poplatku zaručeně vzroste i poplatek ve spalovně. Spalovny jsou i v současnosti dražší než skládka, 

ale drží své ceny jen o něco výše než skládky, aby byly konkurenceschopné. Po navýšení poplatků na skládkách 

určitě poroste poplatek také ve spalovnách. Tím se budou náklady na odpadové hospodářství nadále zvyšovat. Pokud 

se tímto novým systémem podaří snížit množství vyprodukovaného směsné komunálního odpadu ve městě, dojde v 

tuto chvíli k úspoře financí a v budoucnu se nebude cena za odpady zvyšovat tak radikálně.  

Dle návrhu zákona o odpadech (nyní projednáván v Poslanecké sněmovně), bychom měli v roce 2025 splnit 

požadavek – 55 % produkce všech komunálních odpadů vytřídit a předat k dalšímu využití. Parametry se budou 

nadále zpřísňovat až na 65 % v roce 2035. V této chvíli Turnov dosáhl 40 %. 
 

Zavedení „door to door“ (ode dveří ke dveřím) systému sběru a svozu odpadů spojeného s RFID automatickou 

identifikací výsypu nádob. Přináší pohodlí pro třídění odpadů, umožní ukončit proces identifikace a vážení pytlů na 

sběrném dvoře, čímž uvolní místo pro RE-USE centrum (opětovné využití starých, ale funkčních věcí). 

Nový systém předpokládá snížení svozu komunálního odpadu od rodinných domů (svoz jednou za 14 dnů) a 

současně možnost zapůjčení nádob na separaci ke každému domu (papír, plasty, bioodpad). Každý dům si bude moci 

sám zvolit, kterou z nádob na třídění bude chtít. Systém bude tedy postaven na dobrovolné bázi, nebudeme občany k 

odběru nádob finančně motivovat. V sídlištích budou vybudována další místa na třídění tak, aby měli občané 

možnost třídění co nejblíže.  

V návaznosti na tyto změny bude zrušen pytlový sběr tříděných odpadů s finanční motivací. Oproti našemu 

původnímu záměru bude pytlový sběr ponechán do doby zavedení nového systému nádob na separaci. Kdybychom 

ho zrušili dříve, docházelo by k ještě většímu přeplňování nádob na separaci rozmístěných po městě (současných 

separačních míst).  

Snížení frekvence svozu komunálního odpadu bude občany motivovat k většímu třídění odpadů. Tím se budou lépe 

plnit městu Turnovu dosud neplněné recyklační cíle a tím nebude nutné v budoucnu razantně zvyšovat poplatky za 

likvidaci odpadů, které vlivem navyšování cen za skládkovné a spalovny raketově poroste. 

Zároveň bychom rádi v průběhu roku 2021 z fondu EKO-KOM kultivovali stávající separační hnízda na území 

města.  

 

Diskuse: p. Kříž, p. Svobodová, p. Schindler, p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Co na to komise pro životní prostředí?; Komise to projednávala v loňském roce.; Komise materiál 

připomínkovala a schválila to.; Má město uvedenou částku?; Ano, jsou to peníze z EKO-KOMu, jsou to peníze za 

separovaný odpad. Tyto peníze se nedají použít jinak.; Svoz komunálního odpadu jednou za 14 dnů je chyba, po 

prvním létu si to potvrdíme.; Je to jeden ze způsobů, jak snížit komunální odpad.; Nejsme v tom průkopníci, 

v mnoha městech to funguje. 
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Usnesení ZM č. 293/2020 
ZM bere na vědomí  
předložené informace o projektu „Město Turnov – door to door systému sběru a svozu odpadu“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

Usnesení ZM č. 294/2020 
ZM schvaluje  
přijetí dotace ze SFŽP na projekt „Město Turnov – door to door systému sběru a svozu odpadu“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

Usnesení ZM č. 295/2020 
ZM souhlasí  
s dofinancováním projektu „Město Turnov – door to door systému sběru a svozu odpadu“ ve výši 
1.252.000 Kč. Dofinancování bude z finančních prostředků z příjmů od společnosti EKO-KOM. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  
 

8. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme vám tímto k projednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2020 mezi městem Turnov a organizací Zdravotně sociální služby 

Turnov, příspěvková organizace, schválené Zastupitelstvem města Turnov dne 30. 1. 2020. Zdravotně sociální 

služby Turnov požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé druhy registrovaných sociálních služeb. Celková 

výše vyrovnávací platby na rok 2020 zůstává stejná, a to ve výši 16.931.000 Kč. Je třeba pouze upravit výši částek 

na druhy služeb podle předpokladu čerpání. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 296/2020 

ZM schvaluje  
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu č. 01/2020 mezi Městem Turnov a organizací Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace, schválené Zastupitelstvem města Turnov dne 30. 1. 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
 
  

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

Rozprava:  

 

Navrhujeme odvolat člena správní rady sportovního fondu města Turnov – Ing. Zbyňka Miklíka, z důvodu výměny 

osoby zodpovědné ve vedení města Turnov za oblast sportu. Statut sportovního fondu města Turnov, čl. 4.1. 

stanovuje složení správní rady sportovního fondu. Správní radu tvoří 5 členů – člen vedení města zodpovědný za 

oblast sportu, zástupce správce sportovní fondu (vedoucí odboru školství kultury a sportu), jeden člen Zastupitelstva 

města, jeden člen Rady města a jeden člen sportovní komise Rady města. Zároveň navrhujeme jmenovat Mgr. Janu 

Svobodovou členem správní rady sportovního fondu města Turnov (člen vedení města zodpovědný za oblast sportu). 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 297/2020 
ZM odvolává  
člena Ing. Zbyňka Miklíka ze správní rady sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/1] 
 

Usnesení ZM č. 298/2020 
ZM jmenuje  
Mgr. Janu Svobodovou členem správní rady sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/1] 
 
  

10. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - požárně-bezpečnostní úpravy KC Střelnice   
 

Rozprava:  

 

Na jednání Zastupitelstva města Turnov bylo v únoru 2020 rozhodnuto o poskytnutí dotace na projekt Kulturního 

centra Turnov, s. r. o., který se týká požárně-bezpečnostní úpravy budovy KC Střelnice – smlouva č. 1-20-001. 

Jedná o projekt, který vznikl v důsledku tematické kontroly Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje z 

konce roku 2018, která zjišťovala dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně. Na základě této 

kontroly bylo zjištěno, že některé funkcionality KC Střelnice neodpovídají zcela stanoveným předpisům a je třeba 

tyto modernizovat a jejich funkčnost zvýšit. Předpokládaná hodnota zakázky je nyní stanovena na 1.800.000 Kč bez 

DPH. Tato částka byla coby investiční příspěvek Kulturnímu centru Turnov, s. r. o. při projednávání rozpočtu města 

na rok 2021 předběžně schválena. Zároveň by měla být zařazena do rozpočtu města pro rok 2021. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 299/2020 

ZM schvaluje  
realizaci investiční akce „Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov“ v předpokládané výši 1,8 
mil. Kč pro rok 2021. 
 

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

Usnesení ZM č. 300/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace ve výši 1 800 000 Kč pro Kulturní centrum Turnov, s. r. o., IČ 25958941 
na úhradu nákladů spojených se zvýšením požárního zabezpečení v objektu Kulturního centra Střelnice 
se zařazením dotace do rozpočtu města pro rok 2021. Zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. Použití individuální dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

11. Koncepce sportu   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání materiál týkající se koncepce sportu.  

Dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 

mají obce povinnost mít zpracovaný plán rozvoje sportu. Tento plán je i podmínkou pro získávání případných dotací 

do oblasti sportu (Národní sportovní agentura). Poslední platná koncepce města pro oblast sportu je nyní na období 

2018—2019. Na vzniku nové koncepce pro oblast sportu je nyní pracováno, dochází již k postupné finalizaci 

dokumentu, aby mohl být předložen k projednání Radě města Turnov a následně Zastupitelstvu města Turnov. 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, kdy byla v ČR od října roku 2020 (obdobně jako v jarních měsících 

2020) zpřísněna pravidla pro setkávání a pro dříve běžná jednání, nyní navrhujeme, aby platnost poslední koncepce 
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pro roky 2018—2019 byla prodloužena ještě na rok 2020. Nyní je již zřejmé, že připravovaná koncepce pro roky 

2020—2024 nebude moci být dokončena a předložena orgánům města k jejímu projednání dle plánovaného 

harmonogramu. 
 

Diskuse: p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Chci podpořit p. místostarostku, směřuje to dobrým směrem. To co z nové koncepce vzejde, bude 

lepší než to, co je do teď. 

 

Usnesení ZM č. 301/2020 
ZM schvaluje  
prodloužení platnosti koncepce sportu schválené dne 28. 6. 2018 z původního období 2018—2019 nově 
na období 2018—2020. Zároveň ukládá místostarostce zodpovědné za oblast sportu dopracování nové 
koncepce a její předložení k projednání Zastupitelstvu města do června 2021. 

 

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

12. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo z občanů se nepřihlásil s příspěvkem. 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. prosince 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

PhDr. Hana Maierová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

 


