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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. ledna 2021  
 

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, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, 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: 

MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka 
 

MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka 
 

 
Mgr. Eva Honzáková 
 

Radka Vydrová 
 

Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. Jiří Kovačičin 
 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 1/2021 
ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání se změnou pořadí. 
 

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

2. Program prevence kriminality na místní úrovni na roky 2021 a 2022   
 

Usnesení ZM č. 2/2021 
ZM bere na vědomí  
program prevence kriminality na místní úrovni na roky 2021 a 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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3. Projekt: Turnov - HW a SW pro preventivní účely - 2021   
 

Usnesení ZM č. 3/2021 
ZM bere na vědomí  
informace o projektu „Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a preventivní účely – 2021“, který 
připravila Městská policie Turnov a schvaluje podání žádosti o dotaci na výše uvedený projekt na 
Ministerstvo vnitra České republiky, zároveň souhlasí s předpokládaným podílem města, max. 16 % z 
celkové částky, tj. 34.355 Kč. 
 

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

4. Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO "Mikroregion Jizera" v roce 2020   
 

Usnesení ZM č. 4/2021 
 
ZM bere na vědomí  
předloženou kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2020. 
 

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

5. Prodej části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, výměra cca 25 m2, do vl. spol. ČEZ 

Distribuce, a. s.   
 

Usnesení ZM č. 5/2021 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné uzavření Kupní smlouvy na prodej části pozemku 
p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, o velikosti cca 25 m2, do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s., za kupní cenu 
1500 Kč/m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou. 
 

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

6. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3575/12 a 3575/13, k. ú. Turnov - Úřad pro 

zastupování státu   
 

Usnesení ZM č. 6/2021 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 3575/12 a 3575/13, oba 
ostatní plocha a ostatní komunikace, v k. ú. Turnov, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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7. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – BZ Hruštice – Károvsko, 

VIII. etapa   
 

Usnesení ZM č. 7/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 1 289 700 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské 
sdružení Turnov, IČ 49295934 na projekt Turnov – bytová zóna Hruštice – Károvsko, VIII. etapa. Zároveň 
schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-004, 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) – [23/0/0] 
 
 

8. Řešení veřejného prostoru za Vesnou - schválení studie   
 

Usnesení ZM č. 8/2021 
ZM schvaluje  
předloženou studii řešení veřejného prostoru a zahrady ZŠ 28. října. 
 

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

10. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020   
 

Usnesení ZM č. 9/2021 
ZM bere na vědomí  
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení.  Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2020 upravuje v příjmové části na částku ve výši 503.997.267 Kč, 
navýšením o částku 10.760.047 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 546.109.917 Kč, navýšením o 
částku ve výši 3.760.047 Kč a financování na částku ve výši 42.112.650 Kč, snížením o částku ve výši 
7.000.000 Kč. 
 

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

9. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021   
 

Usnesení ZM č. 10/2021 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 390.956.542 Kč, 
snížením o částku 29.400.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 394.820.000 Kč, snížením o částku 
9.573.000 Kč, a financování na částku ve výši 3.863.458 Kč, navýšením o částku 19.827.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  
  

11. Příspěvky občanů   
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12. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI   
 

Usnesení ZM č. 11/2021 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení ZM č. 12/2021 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace. 
 

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

13. Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově   
 

Usnesení ZM č. 13/2021 
ZM schvaluje  
aktualizované znění koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově. 
 

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

14. Investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově  
 

Usnesení ZM č. 14/2021 
ZM schvaluje  
podání žádosti do dotačního programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby (čj. MO 
282187/2020-7460), program 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, a zároveň schvaluje 
investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově k realizaci akce. 
 

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

15. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. – obnova sportovišť   
 

Usnesení ZM č. 15/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 1 500 000 Kč pro společnost Městská sportovní 
Turnov, s. r. o., IČ 25941640 na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu sportovišť, 
zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-003, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit 
platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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16. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost společnosti v roce 2021   
 

Usnesení ZM č. 16/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace ve výši 64.000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 
na podporu činnosti v roce 2021, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití 
dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/4/3] 
  
 

 

 

V Turnově dne 3. února 2021 

 

 

 

 

 

  ………………………………………  …………….……………….……. 

   Ing. Tomáš Hocke            Mgr. Petra Houšková 

        Starosta     místostarostka   

 

 

 


