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USNESENÍ 
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 
 
 

 

1. Úvod   
 

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] 
 
 

2. Studie Revitalizace sídliště Výšinka - prezentace a schválení   
 

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] 
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3. Odkoupení pozemků k. ú. Bukovina u Turnova   
 

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] 
 
 

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] 
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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   
 

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   
 

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]  
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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] 
  
 

6. Volba nového oddávajícího   
 

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   
 

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

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   
 

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   
 

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   
 

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] 
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12. Příspěvky občanů   
 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. prosince 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………   ……………………………….……. 

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Jana Svobodová 

         starosta           místostarostka 


