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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 17. prosince 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, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 
PhDr. Hana Maierová, 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: 
 

Eva Kordová, Ing. Zbyněk Miklík 
 
Eva Kordová, Ing. Zbyněk Miklík 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Bc. Ondřej Fotr, Ing. Tomáš Špinka 
 

 

1. Úvod   
Usnesení ZM č. 302/2020 

ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání. 
 

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

2. Darování movitých věcí Dětskému centru Turnov - dětské hřiště   
Usnesení ZM č. 303/2020 

ZM schvaluje  
bezúplatný převod movitého majetku - mobiliáře (souprava herních prvků - 2x pružinové houpadlo, 1x 
houpací sestava malá) umístěného na pozemku p. č. 2600/109, k. ú. Turnov, v zůstatkové účetní hodnotě 
40.053 Kč, do vlastnictví Dětského centra Turnov, příspěvkové organizace Turnov, IČ 00854921. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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3. Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na 

projekt Bytová zóna Hruštice - Károvsko, etapa VII. - VH sítě   
Usnesení ZM č. 304/2020 

ZM schvaluje  
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-012 a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 
 

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

7. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov    
Usnesení ZM č. 308/2020 

ZM souhlasí  
s realizací předložené Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky pro rok 2021, nejprve budou 
realizovány stupně 1 a 2 dle předložené výzvy. Následně uvolňované finanční prostředky dle možností 
městského rozpočtu budou rozdělovány dle předložených stupňů podpory, přičemž výzva bude 
připravena a schválena sportovním výborem. Zároveň nebude ZM v roce 2021 rozdělovat dotace pro 
sportovní spolky dle Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města Turnov, tato programová dotace nebude v roce 2021 vyhlášena. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 309/2020 
ZM schvaluje  
podmínky a vyhlášení stupně 1 a 2 Koncepce programu záchrany, který není součástí běžné programové 
dotace, avšak vychází ze zásad programové dotace pro sportovní spolky dle Dotačního statutu města, s 
předpokládaným objemem alokovaných prostředků ve výši 2,502 tis. Kč, včetně povinných příloh k 
předkládání žádostí o dotace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
 

4. Návrh rozpočtu na rok 2021   
Usnesení ZM č. 305/2020 

ZM schvaluje  
rozpočet města na rok 2021 jako přebytkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2021. 
Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 420 356 542,00 Kč, z toho: 
daňové příjmy 274 660 000,00 Kč 
nedaňové příjmy 62 929 000,00 Kč 
kapitálové příjmy 2 000 000,00 Kč 
transfery 80 767 542,00 Kč 
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 404 393 000,00 Kč, z toho: 
běžné výdaje 315 027 000,00 Kč 
kapitálové výdaje 89 366 000,00 Kč 
Financování ve výši 15 963 542,00 Kč, z toho: 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 7 036 474 Kč a přijetí krátkodobého 
úvěru (kontokorent) + 15 000 000 Kč 
splátky dlouhodobých půjček – 23 000 016,00 Kč a splátky krátkodobých půjček (kontokorent) – 15 000 
000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0]  
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5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020   
Usnesení ZM č. 306/2020 

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2020 upravuje v příjmové části na částku ve výši 493.237.220 Kč, 
navýšením o částku 2.739.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 542.349.870 Kč, navýšením o částku 
3.039.000 Kč, a financování na částku ve výši 49.112.650 Kč, navýšením o částku 300.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
 

6. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě   
Usnesení ZM č. 307/2020 

ZM schvaluje  
dodatek č. 2 ke smlouvě mezi městem Turnov a Dětským centrem Turnov, příspěvková organizace na rok 
2020. 
 

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

8. Odvolání člena a jmenování člena správní rady fondu pro cestovní ruch   
Usnesení ZM č. 310/2020 

ZM bere na vědomí  
rezignaci Ing. Petra Soudského ze správní rady fondu pro cestovní ruch Rady města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 311/2020 
ZM jmenuje  
Ing. Elišku Gruberovou členem správní rady fondu pro cestovní ruch Rady města Turnov. 
 

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

9. Městské organizace - smlouvy SGEI   
Usnesení ZM č. 312/2020 

ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
společnost Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 313/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 314/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Turnovské 
památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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10. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
Usnesení ZM č. 315/2020 

ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 8. 1. 2021 a ukládá 
starostovi Ing. Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

11. Vyjádření Sportovního výboru ke zprávě Kontrolního výboru - dotace pro 

sportovní spolky   
Usnesení ZM č. 316/2020 

ZM bere na vědomí  
informaci výboru pro sport o projednání návrhů kontrolního výboru uloženým usnesením ZM č. 
261/2020 a souhlasí s konstatováním výboru pro sport, že výše dotace na ekonomiku provozu je dle 
platných pravidel plně v kompetenci sportovního výboru a považuje výši dotace na ekonomiku provozu 
sportovním spolkům pro rozdělení dotací pro rok 2021 za vyhovující. 
 

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

12. Příspěvky občanů   
 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 23. prosince 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………..  ……………………………………. 

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

         starosta           místostarostka 


