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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. února 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, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 
Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, 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, David Schindler, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 
 

Zapisovatelka: 
 

Ověřovatelé: 
 
 

Mgr. Jaromír Frič, Karel Jiránek, Eva Kordová, Ivan Kunetka, Ing. Tomáš Roubiček 
 

Mgr. Jaromír Frič, Karel Jiránek, Eva Kordová, Ivan Kunetka, Ing. Tomáš Roubiček 
 

 
Mgr. Eva Honzáková 
 

Radka Vydrová 
 

Jiří Kos, Ing. Tomáš Špinka 

Přítomen 1 občan 
 
Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 

Obecně zachycují názorové spektrum. 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:  

 

Pan Hocke navrhl do programu zařadit materiál "Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu" 

jako bod č. 13. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 17/2021 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem včetně bodu č. 13. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod                                          17:00 – 17:05                                               

Ostatní 

2. Výroční zpráva Policie ČR a Městské policie Turnov Ing. Tomáš Hocke           17:05 – 17:35                                                                      

3. Prodloužení platnosti dokumentu "Koncepce prevence kriminality 

2017 - 2020" 

Mgr. Jana Svobodová      17:35 – 17:45                                                                                

Záležitosti odboru správního 

4. Integrované výjezdové centrum Turnov-Vesecko - výjezdová 

základna JSDHO Turnov 

Ing. Tomáš Hocke           17:45 – 18:15                                                                      

Záležitosti odboru rozvoje města 

5. Územní studie Turnov – Károvsko, podklad pro změnu územního 

plánu 

Ing. Tomáš Hocke           18:15 – 18:25                                                                

Záležitosti odboru správy majetku 

6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, Liberecký kraj, autobusová 

zastávka Mašov 

Ing. Tomáš Hocke           18:25 – 18:40                                                                      

7. Snížení finančního podílu Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnov 

                                                                                 

Ostatní 

8. Příspěvky občanů                                                                                  18:40 – 18:45      

Přestávka                                                                                                                                                    18:45 – 18:50 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

9. Městské organizace - Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu města Turnova 

Mgr. Petra Houšková       18:50 – 19:15                                                                           

10. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) 

sportovním spolkům a organizacím – stupeň 1 a 2 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

11. Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021 – 2024        

Ostatní 

12. 

13. 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 

Krajská nemocnice Liberec, a. s. – pozvánka na valnou hromadu 

– přidaný bod 

Ing. Tomáš Hocke            19:15 – 19:30                                                                

 
 

2. Výroční zpráva Policie ČR a Městské policie Turnov   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města Turnova předkládáme výroční zprávu o činnosti Policie České republiky a Městské policie 

Turnov v roce 2020.  

 

Diskuse: p. Miklík, p. Špinka, p. Drahoňovský 

V diskusi zaznělo: Chci vyjádřit obdiv k tomu, co děláte.; Chci poděkovat. Jsem rád, že snižování kriminality je 

lepší. Je třeba něco zlepšit, aby vaše práce byla ještě lepší a pohodlná?; Na základě informací, které si shromáždíme 

během naší služby, jsme schopni si udělat obrázek do budoucna a nasměrovat naše hlídky. Naše spolupráce je 

dlouhodobě na velice slušné úrovni. 

 
 

Usnesení ZM č. 18/2021 
ZM bere na vědomí  
a bez připomínek předloženou výroční zprávu Policie ČR za rok 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 19/2021 
ZM bere na vědomí  
a bez připomínek předloženou výroční zprávu městské policie za rok 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0]  
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3. Prodloužení platnosti dokumentu "Koncepce prevence kriminality 2017 - 2020"   
 

Rozprava:  

 

Žádáme Vás o prodloužení platnosti strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality města Turnova na 

období 2017 - 2020 do konce roku 2021, kdy bude vypracována a předána ke schválení nová Koncepce prevence 

kriminality na víceleté období. Činíme tak po vzoru ministerstva vnitra, které platnost nadřazené koncepce také 

prodlužuje. Zpracování nové koncepce bylo odloženo pro nedostatek vstupních dat vzhledem k probíhající 

koronavirové epidemii. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 20/2021 
ZM schvaluje  
prodloužení platnosti strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality města Turnova na 
období 2017 - 2020 do konce roku 2021. 
 

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

4. Integrované výjezdové centrum Turnov-Vesecko - výjezdová základna JSDHO 

Turnov   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám materiál týkající se výstavby Integrovaného výjezdového centra Turnov-Vesecko a v této 

souvislosti možné výstavby nové požární stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města v rámci projektu 

Integrovaného výjezdového centra Turnov. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke, p. Miklík, p. Loukota, p. Kříž, p. Hovorka 

V diskusi zaznělo: Stavba nepovede po pozemcích v kauze Walderode?; Tam, kde má vyrůst základna hasičů a 

příjezdová cesta, to jsou pozemky Walderode. Z hlediska získávání stavebního povolení to není problém.; Chci 

vyjádřit podporu tomuto projektu, pro město je to výhoda.; Podporuji výstavbu.; Kdy se silnice plánuje postavit?; 

Rád bych to koordinoval s výjezdovým centrem. Horizont vidím 2 až 3 roky.; Když nedostaneme dotaci a získá ji 

hasičský sbor, tak i tak budeme muset silnici postavit?; Ano, je to pravda.; Snažíme se o to, aby to šlo jako jeden 

projekt. Integrovaných výjezdových center je v republice málo, proto si myslím, že bychom mohli dotaci získat. 

 
 

Usnesení ZM č. 21/2021 
ZM bere na vědomí  
Smlouvu o Integrovaném výjezdovém centru v Turnově uzavřenou mezi Libereckým krajem, Hasičským 
záchranným sborem Libereckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje včetně 
dodatku č. 1 a souhlasí s přistoupení města Turnova k této smlouvě. ZM pověřuje starostu města Ing. 
Tomáše Hockeho podpisem dodatku smlouvy č. 1. 
 

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

Usnesení ZM č. 22/2021 
ZM souhlasí  
s architektonickou studií výjezdové základny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Turnova včetně 
obslužné komunikace a pověřuje odbor správy majetku vypsáním výběrového řízení na projekční práce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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5. Územní studie Turnov – Károvsko, podklad pro změnu územního plánu   
 

Rozprava:  

 

Dotčená lokalita: Károvsko za vodojemem, tj. budoucí ulice Gen. Aloise Lišky z ul. Zborovská včetně napojení na 

ul. Nad Farářstvím. V současné době je platný Územní plán Turnov a zároveň je Károvsko součástí území, pro které 

je platná Územní studie Turnov – Hruštice, Károvsko. Obě dokumentace vycházejí z předchozích územně 

plánovacích dokumentací a jsou vzájemně v souladu, stavební úřad tedy může v území rozhodovat. 

Během roku 2019 starosta Ing. Tomáš Hocke a městský architekt Ing. arch. Vladimír Kučera iniciovali prověření 

jiného uspořádání území na Károvsku. Odbor rozvoje města proto vyhotovil zadání studie a následně na jaře 2020 

byla uzavřena smlouva s Ing. arch. Vladimírem Kučerou (ARCHA – architektonický atelier) na zpracování územní 

studie ve smyslu podkladu pro změnu územního plánu. Účelem bylo především ekonomicky výhodněji využít 

městské pozemky pro výstavbu s přihlédnutím k vlastnickým vztahům a možnosti etapizace. Protože studie navrhuje 

rozšíření zastavitelných ploch nad rámec ploch v územním plánu, je nutná nejprve změna územního plánu a následně 

přepracování Územní studie Turnov – Hruštice, Károvsko ve smyslu podkladu pro rozhodování v území (uvést ji do 

souladu s územním plánem po změně, projednat, schválit, zapsat do evidence iLAS Ústavu územního rozvoje). 

Teprve pak by bylo možné realizovat výstavbu jinak, než je navrženo v současné době. Časově několik let. 

Zastupitelstvo města Turnov schválilo Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov usnesením č. 252/2020 ze dne 

24. 9. 2020. Součástí zadání je i prověřit lokalitu Károvsko na základě zpracované studie. Prověřena bude především 

možnost rozšíření zastavitelných ploch. Proces pořizování a projednávání Změny č. 4 probíhá běžným postupem. S 

ohledem na množství požadavků a jejich charakter je nutné počítat s komplikovaným a časově dlouhodobějším 

procesem, při kterém nelze s jistotou předjímat, zda k rozšíření zastavitelných ploch dojde. 

 

Diskuse: p. Loukota; p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Není moc maximální výška domů 12 m?; Je tam rozpětí 6 až 12 m, je to citace z územního 

plánu.; Určitě to budeme ještě projednávat. 

 
 

Usnesení ZM č. 23/2021 
ZM schvaluje  
použití Územní studie Turnov – Károvsko zpracované Ing. arch. Vladimírem Kučerou (ARCHA – 
architektonický atelier) jako podkladu pro Změnu č. 4 Územního plánu Turnov. 
 

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

6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, Liberecký kraj, autobusová zastávka Mašov 
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí darovací a následnou Darovací smlouvu 

na převzetí nemovitého majetku z vlastnictví Libereckého kraje. Jedná se o pozemky pod budoucí autobusovou 

zastávkou v Mašově, Mašovské ulici, po pravé straně směrem na Hlavatici. Nová autobusová zastávka je navržena 

částečně na pozemku ve vlastnictví Města Turnov (za tímto účelem byl pozemek získán v r. 2020) a částečně na 

pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje. Budoucí darovací smlouvu OLP/39/2021 předložil odbor investic a 

správy nemovitého majetku Libereckého kraje dne 9. 2. 2021 Radě LK a dne 23. 2. 2021 bude předloženo 

Zastupitelstvu LK. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 24/2021 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací čísl OL/39/2021 a následnou Darovací smlouvu na převod 
části pozemku p. č. 1414/1, o výměře cca 135 m2, v k. ú. Mašov u Turnova, na kterém bude vybudována 
"Autobusová zastávka, Mašov - Náves, Turnov". Po dokončení stavby bude geometricky zaměřena. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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7. Snížení finančního podílu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města 

Turnov   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost ke schválení snížení podílu povinného přídělu do Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu ze stávajících 80 % na 50 %, a to z ročního vybraného nájemného ze všech městských bytů s platností od 1. 3. 

2021, důvodem je schválení rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021, kde bylo navrženo snížení již zmíněného podílu 

z 80 % na 50 %. Rozpočtové opatření bylo vyvoláno schválením zákona o zrušení super hrubé mzdy na konci roku 

2020, kdy v rozpočtu města na straně příjmové dochází ke snížení daňových příjmů o 28,3 mil. Kč. 
 

Odbor správy majetku v roce 2020 realizoval z rozpočtu bytového fondu tyto nejvýznamnější stavební akce:  

 zbudování nové kanalizační přípojky do objektu Vrchhůra č. p. 990 - 256.050,- Kč  

 rekonstrukce 4 bytů v Granátové ul. č. p. 1897 - 1.475.753,- Kč  

 výmalba společných prostor v bytových domech v ul. Nádražní č. p. 1294, Palackého č. p. 184, Přepeřská 

č.p. 1449, 1450 - 141.925,- Kč  

 zateplení pláště, střechy a izolace a dlažby balkonů v ul. Granátová č. p. 1897 - 9.567.686,- Kč  
 

V roce 2021 má odbor správy majetku v plánu realizovat z rozpočtu bytového fondu:  

 výměnu oken v ul. Žižkova 1356 - 417.000,- Kč  

 výměnu oken v ul. 5. května č. p. 26 - 526.295,- Kč  

 ležaté rozvody v ul. Žižkova č. p. 2032  

 výměna oken v ul. Přepeřská 1449, 1450 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 25/2021 
ZM schvaluje  
snížení podílu povinného přídělu do Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu ze stávajících 80 % na 
50 %, a to z ročního vybraného nájemného ze všech městských bytů s platností od 1. 3. 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  
 

8. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

 
 

9. Městské organizace - Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z 

rozpočtu města Turnova   
 

Rozprava:  

 

V prosinci 2020 byly Zastupitelstvem města Turnova schváleny Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby na 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnosti Kulturní centrum Turnov s. r. o. a Městská 

sportovní Turnov s. r. o., a s nimi také Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu pro organizaci Turnovské památky a cestovní ruch p. o. Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 

28. 1. 2021 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 pro městský rozpočet roku 2021 ponížení příspěvků výše 

zmíněným organizacím z důvodu schválení zákona o zrušení super hrubé mzdy na konci roku 2020 a snížení 

daňových příjmů města Turnov. Nyní je potřeba tyto změny zohlednit ve smlouvě SGEI jejím dodatkem. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 26/2021 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Kulturní centrum Turnov s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 27/2021 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 28/2021 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. 
 

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

10. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a 

organizacím – stupeň 1 a 2   
 

Rozprava:  

 

Z rozpočtu města je každoročně vyčleňována částka na podporu činnosti sportovních spolků a organizací. Pro rok 

2021 byly sníženy všechny předpokládané finanční prostředky z rozpočtu města do dotačních programů města o 20 

%. Pro oblast dotací na sportovní činnost to znamená ponížení částky z původních 7.750 tis. Kč na 6.200 tis. Kč.  

 

Rozdělení částky pro rok 2021 bylo výjimečně odsouhlaseno podle stupňů podpory Koncepce programu záchrany 

(KPZ) sportovním spolkům a organizacím, o vyhlášení prvních dvou stupňů podpory bylo rozhodnuto na jednání 

Zastupitelstva města Turnov dne 17. 12. 2020. Následně bylo rozhodnuto na lednovém jednání Zastupitelstva města 

o uvolnění finančních prostředků do všech dotačních oblastí, avšak v ponížené výši. Snížením částky pro celý rok 

2021 došlo k nemožnosti dodržet všechny navrhované stupně podpory v původní předpokládané výši. 

 

Systém rozdělení schválený sportovním výborem zastupitelstva: Stupeň 1 a 2 bude vyplacen dle původního 

předpokladu, tj. z částek roku 2020. Další stupně podpory 3 – 8 budou kráceny dle zbývající částky k rozdělení.  

Zároveň zde byla u spolku ŠK Zikuda navýšena ekonomika provozu oproti roku 2020, a to o 26 tis. Kč. Navýšení je 

navrhováno proto, že spolek ŠK Zikuda patří dle schválených Pravidel pro tuto oblast podpory mezi oprávněné 

žadatele o úhradu nájmů na sportovištích v majetku města nebo Městské sportovní Turnov s.r.o. V roce 2020 však 

nebyla z důvodu změny prostor spolkem částka na nájem nárokována. Od podzimu 2020 spolek nově užívá prostory 

v ul. Skálova, které jsou v majetku města, a částku 26 tis. Kč tedy může požadovat. Proto je navrhováno výjimečně 

navýšení v oblasti ekonomiky provozu, od roku 2022 bude tato částka zahrnuta opět do skupiny III. (nájmy) podle 

platných Pravidel pro poskytování dotací na sportovní činnost. 

 

Podrobná tabulka s rozdělením dotace je součástí zveřejněných materiálu pro ZM. 

 

Diskuse: do diskuse se přihlásil p. Hejduk, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Přišli jsme tento rok o 600 – 700 tis. Jak nás město zachraňuje? Nechal jsem si předložit výstupy.; 

Zastupitelstvo řeší rozpočet vlivem kovidové situace. 

 

P. Svobodová, p. Mikula a p. Mlejnek nahlásili střet zájmů. 
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Usnesení ZM č. 29/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 748.003 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z 
toho je určeno 612.503 Kč na provozní náklady a 135.500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace 
se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany 
pro sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-101, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 30/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 343.964 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 
15045544, z toho je určeno 314.214 Kč na provozní náklady a 29.750 Kč na sportovní činnost spolku. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce 
programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. ZM zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-102, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 31/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 378.102 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 59.769 
Kč na provozní náklady, 25.000 Kč na sportovní činnost spolku a 293.333 Kč na nájmy za sportoviště. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce 
programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. ZM zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-103, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 32/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 272.290 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho 
je určeno 248.290 Kč na provozní náklady a 24.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro 
sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov č. 2-21-104, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 33/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 267.524 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 
100.824 Kč na provozní náklady, 26.700 Kč na sportovní činnost spolku a 140.000 Kč na nájmy za 
sportoviště. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem 
Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. ZM zároveň schvaluje 
znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-105, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 34/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 206.700 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 
30.000 Kč na provozní náklady, 26.700 Kč na sportovní činnost spolku a 150.000 Kč na nájmy za 
sportoviště. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem 
Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. ZM zároveň schvaluje 
znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-106, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 35/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 68.000 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 
43.000 Kč na provozní náklady a 25.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 
spolky a organizace – stupeň 1 a 2. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Turnov č. 2-21-107, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 36/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 32.500 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je 
určeno 20.000 Kč na provozní náklady a 12.500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude 
řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro 
sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

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

Usnesení ZM č. 37/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 
20.000 Kč na provozní náklady a 10.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 
spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 38/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 23.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 
15045480, z toho je určeno 20.000 Kč na provozní náklady a 3.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu 
záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

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

Usnesení ZM č. 39/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 
5.000 Kč na provozní náklady a 1.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 
spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

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

Usnesení ZM č. 40/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 23.000 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho 
je určeno 20.000 Kč na provozní náklady a 3.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude 
řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro 
sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

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

Usnesení ZM č. 41/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 
15.000 Kč na provozní náklady a 3.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 
spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

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

Usnesení ZM č. 42/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z. s., IČ 27022650 
na provozní náklady spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným 
programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

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

Usnesení ZM č. 43/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.500 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173, z toho je určeno 
7.500 Kč na provozní náklady a 3.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 
spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 44/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč pro spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700, z toho je určeno 
10.000 Kč na provozní náklady a 3.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 
spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

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

Usnesení ZM č. 45/2021 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek Klub vojáků v záloze Turnov, IČ 62013165 na provozní 
činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem 
Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 1 a 2. 
 

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

Usnesení ZM č. 46/2021 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 
žadateli, kterým bude dotace v programu Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a 
organizace – stupeň 1 a 2 poskytnuta. 
 

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

11. Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021 – 2024   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám ke schválení Koncepci tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021—2024. Nová, předkládaná 

koncepce pro oblast sportu vznikala systematicky od roku 2020, nejprve byly aktualizovány analytické části. Byly 

svolány kulaté stoly, kterých se účastnili zástupci sportovního prostředí v Turnově (zástupci spolků, oddílů a 

různých organizací, trenéři, zástupci jednot spolu s vedením města a městských organizací), z těchto jednání vzešly 

podněty k turnovskému sportovnímu prostředí. Tyto byly následně všemi zúčastněnými a zástupci spolků hlasovány, 

aby mohly být určeny top priority pro vývoj turnovského sportu a sportovního prostředí. Tím byla definována témata 

do SWOT analýzy, na tyto reaguje návrhová část koncepce, následně akční plány, které si kladou za cíl řešit dle 

návrhu v koncepci jednotlivá stěžejní témata určeným způsobem.  

Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021—2024 bude zveřejněna na webu města v sekci sportu. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 47/2021 
ZM schvaluje  
Koncepci tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2021—2024. 
 

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

12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu   
 

Rozprava:  

 

Zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo s účinností od 

1. 1. 2021 ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o místních poplatcích“). Touto změnou byla dotčena právní úprava místního poplatku z pobytu, který je v současné 
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době na území města zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu, ze dne 30. 4. 

2020, a proto předkládáme návrh nové obecně závazné vyhlášky, která tuto změnu reflektuje. 

 

Diskuse: p. Špinka; p. Honzáková, p. Maierová, p. Kříž, p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: Jaká je ubytovací kapacita města?; Tuto informaci nemám k dispozici, můžeme to zjistit.; Ve 

vyhlášce je 21 Kč/os./den, na zvážení je, jestli nepodpořit cestovní ruch a tyto poplatky na jeden, dva roky odpustit.; 

Ubytovatelé tím nejsou postihnutí, peníze vyberou a odevzdají městu.; Nedoporučovala bych ukvapená rozhodnutí, 

poplatek může být až 50 Kč, my jsme zůstali na nízké hranici.; Za rok 2020 byl poplatek 460 tis. Kč. 

 

p. Kříž navrhl protiusnesení: 
 

ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, sazba poplatku bude činit 0 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/16/3] – nebylo přijato 
  
 

Usnesení ZM č. 48/2021 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 
 

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

13. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  

 

Na zastupitelstvech akcionářů KNL a. s. by měla být projednána nominace zástupce na Valnou hromadu, která je 

svolána 5. 3. 2021 v 9.00 hod v budově Krajské nemocnice Liberec, na adrese Husova 357/10, Liberec. 

 

K bodu 6 Schválení kompenzace ztráty Nemocnice Frýdlant s. r. o. za II. pololetí 2019: 

V říjnu 2018 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské 

nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko, ve kterém žádné pojednání týkající se kompenzace ztráty vzniklé 

poskytováním veřejné služby ve výši 22.500.000 Kč není uvedeno. Ani v jiném dokumentu, či v závěru jednání, 

není žádná zmínka o navržené kompenzaci. 
 

Delegovanému zástupci bude navrženo hlasovat pro protinávrh usnesení, na kterém se shodli všichni tři akcionáři: 

Valná hromada neschvaluje kompenzaci ztráty vzniklé poskytováním veřejné služby - poskytování zdravotní péče 

pro obyvatele frýdlantského výběžku ve výši 22,5 mil. Kč ze strany majoritního akcionáře, Libereckého kraje, vůči 

Krajské nemocnice Liberec, a.s.; s odůvodněním, že důvodem tohoto neschválení jsou finanční prostředky ve výši 

8,64 mil. Kč, které již Liberecký kraj poukázal na odkoupení 100% obchodního podílu společnosti Nemocnice 

Frýdlant, s.r.o. v rámci úpisu akcií ve výši 23.639.127 Kč v roce 2019. Dalším důvodem je odsouhlasení navýšení 

vlastního jmění společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve výši 1,68 mld. Kč ze strany majoritního akcionáře na 

výstavbu Centra urgentní péče. V neposlední řadě valná hromada upozorňuje na skutečnost, že výše uvedená ztráta 

byla započtena do hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, čímž došlo ke snížení daňové povinnosti 

společnosti. Zajištění zdravotní péče pro 25 tisíc obyvatel frýdlantského výběžku je pro akcionáře č. 1 zásadní. 
 

K bodu č. 7 zadávání veřejné zakázky na realizaci projektu CUM: 

Delegovanému zástupci bude navrženo hlasovat pro protinávrh usnesení, na kterém se shodli všichni tři akcionáři: 

Akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. deklarují svou připravenost k financování projektu Centra 

urgentní medicíny Krajské nemocnice v Liberci do celkové výše 2,410742 mld. Kč, dle dodatku č. 2 ke smlouvě 

mezi akcionáři. Valná hromada společnosti souhlasí se zahájením veřejné zakázky na zhotovitele stavby Centra 

urgentní medicíny a pověřuje představenstvo společnosti zahájením příslušných kroků. Valná hromada společnosti 

dále ukládá představenstvu společnosti předložit do 30. června 2021 návrh financování Projektu modernizace 

Krajské nemocnice Liberec, a.s. především s využitím vlastních zdrojů a návrhu dotačních příležitostí; s 

odůvodněním, že Akcionáři jsou si vědomi strategické důležitosti celého Projektu modernizace Krajské nemocnice 

Liberec, a. s, proto opětovně deklarují svou připravenost k financování projektu Centra urgentní medicíny Krajské 

nemocnice v Liberci do celkové výše 2,410742 mld. Kč, dle dodatku č. 2 ke smlouvě mezi akcionáři uzavřeného dne 

20. 07. 2020. Dále představenstvo pověřují, aby pokračovalo v přípravě projektu Centra urgentní medicíny i 

Projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s., s tím, že ukládají představenstvu připravit do 30. června 
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2021 návrh na financování Projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. především s využitím vlastních 

zdrojů a dotačních příležitostí z Evropské unie, REACT-EU, Modernizačního fondu, a dalších. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 49/2021 
ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání valné hromady konané dne 5. 3. 2021 a ukládá 
starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení 
valné hromady a v bodě č. 6 a 7 aby hlasoval v souladu s výše uvedenými protinávrhy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/2] 
  

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. března 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Jiří Kos 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

 


