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USNESENÍ 
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 

1. Úvod   
 

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

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

2. Výroční zpráva Policie ČR a Městské policie Turnov   
 

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"   
 

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   
 

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] 
  
 

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

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 
 

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   
 

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   
 

 

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

rozpočtu města Turnova   
 

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   
 

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] 
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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] 
  

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] 
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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] 
  

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] 
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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] 
  

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

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   
 

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   
 

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    Mgr. Petra Houšková 

          starosta           místostarostka 

 

 

 

 

 

    

   

 


