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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. března 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, 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, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav 

Polášek, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 

Daniela Weissová 

 

Nepřítomni: 

 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 

Bc. Ondřej Fotr, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, Jiří 

Mikula, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček 

 

Bc. Ondřej Fotr, Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Miroslav Reichl 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Daniela Weissová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 
Přítomno 5 občanů 
 

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

Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu 

starosty. 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:  

Do programu nebyl zařazen žádný jiný bod. 

 

 

Usnesení ZM č. 50/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod                                         17:00 – 17:05                                              

Ostatní 

2. Výroční zpráva o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města 

Turnova v roce 2020 

Mgr. Jana Svobodová     17:05 – 17:55                                                                            

3. Architektonická studie sportovní haly v Turnově II                                                                                  

4. Projednání architektonické studie Jezírka v parku U Letního kina Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1818/39, k. ú. Turnov z 

majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví města Turnov 

Ing. Tomáš Hocke           17:55 – 18:05                                                                      

Záležitosti odboru rozvoje města 

6. Územní studie Turnov – Daliměřice, podklad pro změnu 

územního plánu 

Ing. Tomáš Hocke           18:05 – 18:25                                                                      

Záležitosti odboru finančního 

7. Účelový dar – Mikroregion Český ráj Mgr. Jana Svobodová      18:25 – 18:40                                                                           

8. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

9. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. Mgr. Petra Houšková       18:40 – 18:50                                                                          

Ostatní 

10. Změna v členství výboru zastupitelstva pro vodohospodářský 

majetek 

Ing. Tomáš Hocke            18:50 – 19:05                                                                          

11. Mikroregion Jizera – společná žádost o dotaci na Liberecký kraj Mgr. Petra Houšková                                                                                      

12. Příspěvky občanů                                           19:05 – 19:10                                            

 

 

 

  

2. Výroční zpráva o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města Turnova v roce 2020   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám tradiční zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města Turnova, tentokrát za rok 2020. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Svobodová, p. Jiránek, p. Hocke, p. Hovorka 

V diskusi zaznělo: Chci se připojit k poděkování. Doufám, že se podaří uskutečnit projekt výjezdového centra.; Chci 

poděkovat panu veliteli, jak se stará o svůj tým i za odvedenou práci.; Děkuji i rodinám, které to s hasiči sdílejí a 

také zaměstnavatelům, jsou to velké oběti. Rád bych se přimluvil za obyvatele Daliměřic. Musí se svolávat hasiči 

sirénou? Nešlo by to vymyslet jinak?; Kopis nechce vyloučit sirénu ze systému. 

 

 

Usnesení ZM č. 51/2021 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2020. 
 

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

 

 

  

3. Architektonická studie sportovní haly v Turnově II   
 

Rozprava:  

Předkládaná Architektonická studie rekonstrukce a dostavby sportovní haly v Turnově II je již čtvrtou variantou, 

která postupně vzešla z připomínek pracovní skupiny a následně komise pro rozvoj a správu majetku RM. Finální 

řešení prezentované v této dokumentaci je výsledkem optimalizace jednotlivých variant s ohledem na dodržení 

stanoveného stavebního programu a novým prostorovým uspořádáním, s co nejmenšími negativními vlivy na 

stávající vazby v území. Z urbanistického hlediska je největším zásahem do stávajícího stavu komunikační propojení 

dvou slepých ulic Alešova a Brigádnická. Tento materiál navazuje na schválené memorandum mezi Městem Turnov 
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a Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, z. s., memorandum se týká vzájemné spolupráce na Rekonstrukci a 

rozšíření haly TSC TURNOV v Turnově II. (podklady pro jednání ZM dne 30. 4. 2020) 

Nově schválená koncepce sportu uvádí v akčním plánu pod cílem: 3. Sportovní infrastruktura, 3. 1. 2. Modernizace 

haly TSC (v období 2021 – 2024). Zde je pro sportovní prostředí důležité navýšení kapacity vnitřních sportovišť. 

Největším objemem navrhované stavby je výstavba nové sportovní haly v místě haly stávající s půdorysnými 

rozměry 18 x 36 m. Nově navržená hala umožňuje provozování všech sálových míčových kolektivních sportů. Má 

předpisové půdorysné vnitřní rozměry 26 x 46 m. 

Stávající provozní objekt zůstává ve studii, s drobnými dispozičními změnami, prakticky zachován.  
 

Studii na základě výběrového řízení zhotovila firma BFB - studio spol s r.o. Praha 3 (Ing. arch. Miloš Mlejnek).  

Hrubý odhad investičních nákladů dle studie: 

- Stavební objekt    celkem 89,9 mil. Kč bez DPH 

- Venkovní úpravy, inženýrské sítě  celkem 12 mil. Kč bez DPH 

Celkem     101,9 mil. Kč bez DPH  
 

V celkové ceně nejsou zahrnuty demoliční práce a jedná se o hrubý odhad, bližší informace v textové části přiložené 

studie. Stavbu haly lze financovat z aktuální dotační výzvy dotačního programu Národní sportovní agentury, která je 

vypsána do 30. 6. 2022. Jedná se o Výzvu 13/2020, Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, PROGRAM 

č. 162 52, REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024. Financování akce je až do výše 70 % z 

celkových způsobilých výdajů, maximální výše dotace však může být 50 mil. Kč. Dále se dá požádat o investiční 

dotaci Liberecký kraj. Realizace projektu je reálně možná v roce 2023, ovšem za předpokladu získání dotace. 

Lezecké centrum je navrhováno ve spolupráci s experty v daném oboru v souladu s moderními trendy tak, aby bylo 

možné maximálně využít i jeho komerční potenciál. 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Knížek, p. Miklík, do diskuse se přihlásil p. Hejduk, p. Svobodová, p. Vele 

V diskusi zaznělo: Nová sportovní hala v Turnově II je správný krok. Co všechno zahrnuje vysoutěžená 

architektonická studie? Chystá se vedení města svolat pracovní zastupitelstvo? Vypadá to, že se mění priority.; 

Architektonické studie byly ve stejném balíku jako projekt. Do konce tohoto roku chceme zažádat o stavební 

povolení. Investiční priority města Turnova – plánuji svolat pracovní zastupitelstvo. Mám představu, že všechny 

projekty budou čekat, na které se usměje štěstí a dostane peníze z venku.; Chci, aby se intenzivně jednalo, jaké 

budou priority.; Částka 70 mil. Kč z prostředků města mi připadá vysoká. Jaká podpora by byla z Libereckého 

kraje?; Liberecký kraj je schopný dát dotaci 5 mil. Kč.; Sdílím názor, že priority je potřeba přehodnotit. Sportovní 

hala je pro mě prioritou, která převyšuje knihovnu a divadlo. Lezecké centrum si na sebe samo vydělá, jsem pro to, 

aby tam bylo.; Byl bych rád, abyste zvažovali moudře. Máte asi 8 investic, ale je to moc peněz. Koncepční věci vám 

nesedí dohromady, málo diskutujete.; Máme na výběr, buď se budeme snažit postavit energeticky úsporný objekt, 

nebo máme druhé řešení nafukovací haly na Daliměřicích. Vím, že peníze jsou velký problém, ale stát nedává jinou 

možnost.; To co tady padlo, znamená, že pan starosta Sokola nesouhlasí se stavbou haly TSC. Nechápu vystoupení 

pana Hejduka.; Model, který navrhujeme má opodstatnění.; Neřekl jsem, že nepodporuju novou halu. Nemáte jiné 

varianty, např. opravu stávající haly.; Jsem pro projekt zelené střechy, je to smysluplný projekt. 

 

 

Usnesení ZM č. 52/2021 

ZM schvaluje  

předloženou architektonickou studii Rekonstrukce a dostavby sportovní haly Turnově II (studie, březen 2021). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 

 

 

  

4. Projednání architektonické studie Jezírka v parku U Letního kina   
 

Rozprava:  

V létě roku 2020 se nám podařilo společně zrealizovat „malý zázrak“ a to přivedení užitkového vodovodu od 

Alzheimer centra, přes Komenského ulici do městského parku U Letního kina. Akce stála realizačně 1,293 mil. Kč 

vč. DPH a z toho 0,9 mil. Kč jsme získali z dotačního titulu Libereckého kraje na zadržení vody v krajině. Hned jak 

jsme projekt dodělali, zaznamenal jsem mnoho pozitivních reakcí a zároveň i výzev od občanů a zastupitelů 

k pokračování projektu. Proto jsme na podzim roku 2020 zadali architektům z AND, z kterými dlouhodobě park 

kultivujeme, studii vodní plochy – jezera v parku U Letního kina. Při projednání v radě města byly řešeny celkové 

náklady projektu, bezpečnost dětí v parku, případná etapizace projektu v kontextu omezených finančních možností 

města. Na základě těchto podnětů a také po projednání s architektem města panem Kučerou předkládáme 

k odsouhlasení studii, která celý záměr zmenšuje, jde cestou více přírodního zapojení jezírka s hloubkou pouze 0,5 - 

0,8 m a zároveň naznačuje možnou etapizaci záměru. 
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Diskuse: p. Miklík, p. Bělohradský, p. Špinka, p. Schindler, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Od počátku projekt podporuji.; Lepší by bylo zvolit obrácený postup, nejdříve závlaha, potom 

jezírko.; Tento projekt nepodpořím. Jsme v situaci, kdy musíme bojovat o každou korunu. Peníze bychom měli 

investovat do projektů, které dávají smysl a jsou potřeba.; Je to především projekt pro zlepšení klimatu a životního 

prostředí. 

 

 

Usnesení ZM č. 53/2021 

ZM projednalo  

architektonickou studii Městský park Turnov – Etapa 4 – Jezírko a zavlažovací systém parku a s touto studií 

souhlasí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 

  

 

Usnesení ZM č. 54/2021 

ZM schvaluje  

podání žádostí do programu 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na akci 

Městský park Turnov – Etapa 4a – Jezírko a souhlasí s kofinancováním akce z rozpočtu města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 

 

 

 

5. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1818/39, k. ú. Turnov z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví města Turnov   
 

Rozprava:  

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. j. 

UZSVM/HSM/141/2021-HSMM. Na základě této smlouvy získá město Turnov pozemek parc. č. 1818/39, v k. ú. 

Turnov, (chodník u mostu přes Jizeru na průtahu). Pozemek p. č. 1818/39, v k. ú. Turnov se nachází na průtahu, 

vedle mostu přes Jizeru. Druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Účetní hodnota převáděného 

pozemku je dle smlouvy v celkové výši 1.119 Kč. Jelikož se jedná o veřejně užívanou cestu, doporučuje RM schválit 

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 1818/39, k. ú. Turnov, s Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 55/2021 

ZM schvaluje  

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva, č. j. UZSVM/HSM/141/2021-HSMM, k pozemku p. 

č. 1818/39, ostatní plocha, v k. ú. Turnov, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 

 

 

  

6. Územní studie Turnov – Daliměřice, podklad pro změnu územního plánu   
 

Rozprava:  

Dotčená lokalita: rozvojová bytová zóna Daliměřice - lokalita za hasičárnou a zahrádkářská kolonie.  

V současné době je platný Územní plán Turnov a zároveň jsou Daliměřice součástí území, pro které je platná 

Územní studie Turnov – Daliměřice. 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 Daliměřicích. Odbor rozvoje města proto vyhotovil zadání studie a následně v listopadu 

2019 byla uzavřena smlouva s Ing. arch. Petrem Cuchým na zpracování územní studie ve smyslu podkladu pro 

změnu územního plánu. Zpracovaná studie zpřesňuje vymezení veřejných prostranství, určuje uspořádání stavebních 

pozemků a jejich napojeni na dopraví a technickou infrastrukturu a stanovuje podrobnější prostorové podmínky pro 

umisťování staveb. Studie byla projednána v komisi rozvoje města a v radě města. Protože studie navrhuje rozšíření 

zastavitelných ploch nad rámec ploch v územním plánu, byla by nutná nejprve změna územního plánu a následně 

přepracování Územní studie Turnov – Daliměřice ve smyslu podkladu pro rozhodování v území (uvést ji do souladu 
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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. Případná úprava 

trasy silnice za hasičárnou je možná i bez změny územního plánu, protože plochy bydlení komunikaci umožňují a 

odchýlení od platné územní studie je možné - úpravou trasy nedojde k zásadní změně koncepce rozvoje. Bylo by, ale 

nutné následně i tuto úpravu zanést do územního plánu a pak i do územní studie, protože by měla dopad na parcelaci 

zastavitelných ploch (není možná výstavba v ploše komunikace, která už je vymezená v územním plánu, i když 

nebude realizovaná).  

 

Diskuse: p. Miklík, p. Hájek, p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: Veřejnost by měla být víc informována, co by se mělo stavět, přispěje to k tomu, že občané budou 

více chápat, co v krajině vznikne. Nebude docházet k nedorozuměním.; Jsou tam věci, které je třeba vyřešit, co se 

týká územní studie.; Reflektuje studie, že tam vedou dostatečně velké sítě? Proč to není dopracováno do stavu, se 

kterým by byli všichni srozuměni?; V nějaký čas potřebuji, aby to prošlo zastupitelstvem. Inženýrské sítě 

respektovány jsou. 

 

 

Usnesení ZM č. 56/2021 

ZM souhlasí  

s principiálním použitím Územní studie Turnov – Daliměřice zpracované Ing. arch. Petrem Cuchým jako podkladu 

pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu Turnov. ZM požaduje zpracovat pro ověření návrhu hmotové 

perspektivy zástavby ze zvolených míst (komerční plochy, bytové domy, výhled od kaple, 2-3 hlavní ulice). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/4]  

 

 

 

7. Účelový dar – Mikroregion Český ráj   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 

cyklobusů v Českém ráji v roce 2021 (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 

tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento 

projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine a. s., Dopravním podnikem 

Kněžmost, s. r. o. a Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové 

linky v Českém ráji. Požadovaná výše účelového daru od města Turnov je 42.000 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 57/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelového daru ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na zajištění provozu 

turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2021 a pověřuje starostu podepsáním Darovací smlouvy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 

 

 

  

8. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021. 
 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 3.545 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 3.545 tis. Kč.  

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 335 dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (je pro rok 2021 ve výši 2.200 tis. Kč). 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 se navyšuje o 2.843 tis. Kč na částku ve výši 4.969 tis. Kč.  

Financování se nemění a zůstává ve výši 3.864 tis. Kč.  
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Hlavní důvody pro změnu jsou následující: 

- Chybějící finanční prostředky na zimní údržbu 2020/2021 ve výši 1,1 mil. Kč. Jedná se o doplnění smlouvy s 

Technickými službami Turnov, s.r.o. Řádek OSM – běžné - původní výše 13,05 mil. Kč, navrhovaná 14,15 mil. Kč. 

Zima 2020/2021 byla na spad sněhové pokrývky velmi bohatá. 

- Chybějící finanční prostředky na projekční přípravu jednotlivých akcí. Řádek OSM – kapitálové – původní výše 5 

mil. Kč, navrhovaná výše 7,2 mil. Kč. Důvodem je projekční příprava mnoha záměrů spojených s přípravou na 

dotační tituly či přípravou na nové programovací období EU. Podrobný rozpis projektů – zesmluvněných i 

čekajících je součástí přílohy č. 3. Bez připravených projektů (zpravidla stavební povolení) není možno žádat o 

dotace. 
 

Krytí je řešeno z vratky dotace na provoz ZSST a Dětského centra v úhrnné výši 3,238 mil. Kč a zapojení příjmu od 

společnosti Lidl Česká republika, za výstavbu autobusové zastávky ve výši 1,497 mil. Kč. 

Zbývající finanční prostředky navrhuji, s ohledem na stále trvající pandemii Covid-19, alokovat do rezervy rozpočtu. 

Tato rezerva je předběžně vázána na předfinancování a kofinancování dotačních titulů, havárie na majetku města, 

vícepráce v rámci prováděných staveb či menší příjem z rozpočtového určení daní. 
 

Hesla uvažovaná v rezervě rozpočtu 2021 s ohledem na dotační úspěšnost (dotační naděje): 

- Městská policie – systém Derick – 0,2 mil. Kč (možná dotace MV, kofinancování 0,05 mil. Kč) 

- Rekonstrukce Markova ulice, celkem 9 mil. Kč (možná dotace MMR, 4,5 mil. Kč kofinancování) 

- Skály nad jezem Dolánky – havarijní stav (celkově 4,5mil.Kč, dotace SFŽP) 

- Jezírko v parku u Letního kina – (dotace LK, zadržování vody v krajině max. 1mil.Kč, kofinancování 1mil.Kč) 

- Chodník Károvsko 7,3 mil. Kč (projekt hotov, koordinace ČEZ, žádost na SFDI, uvažovaná dotace 3,4 mil. Kč, 3,9 

mil. Kč kofinancování) 

 

Diskuse: p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Finanční výbor doporučuje schválit návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021. 

 

 

 

Usnesení ZM č. 58/2021 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 2 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 394.502.519 Kč, navýšením o částku 

3.545.977 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 398.365.977 Kč, navýšením o částku 3.545.977 Kč, a financování 

zůstává ve výši 3.863.458 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 

 

 

  

9. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Hospic sv. Zdislavy o. p. s. na podporu její činnosti 

v roce 2021. Hospic je zdravotnické zařízení, jenž pečuje o pacienty v konečné fázi jejich onemocnění. Poskytuje 

podporu také blízkým nemocného, truchlícím a pozůstalým. 

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 29. 5. 2014 usnesením č. 259/2014 spolufinancování hospicové 

péče sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na jednoho obyvatele. Dotace je podle tohoto usnesení poskytována. Pro rok 2021 je 

v rozpočtu města pro tento účel alokována částka 70 000 Kč, vycházející ze schváleného výpočtu.  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 59/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 70 000 Kč pro společnost Hospic sv. Zdislavy, o. 

p. s., IČ 28700210 na podporu činnosti hospice v roce 2021, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov č. 7-21-005, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
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10. Změna v členství výboru zastupitelstva pro vodohospodářský majetek   
 

Rozprava:  

Na základě žádosti pana zastupitele Lukáše Bělohradského navrhuji změnu obsazení ve výboru zastupitelstva města 

pro vodohospodářský majetek. Pan zastupitel Lukáš Bělohradský (ODS) rezignuje na členství z důvodu pracovního 

vytížení spojeného s pandemií Covid-19 a navrhuje za sebe pana Josefa Vojtíška (ODS). Pan Josef Vojtíšek je 

dlouholetým odborníkem na vnitřní instalace a vytápění objektu. I v minulosti se problematice vodohospodářství 

věnoval. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 60/2021 

ZM bere na vědomí  

stávajícího člena výboru zastupitelstva pro vodohospodářský majetek pana Lukáše Bělohradského. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 

 

  

Usnesení ZM č. 61/2021 

ZM volí  

nového člena výboru zastupitelstva pro vodohospodářský majetek pana Josefa Vojtíška. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 

 

 

 

11. Mikroregion Jizera – společná žádost o dotaci na Liberecký kraj   
 

Rozprava:  

Předkládám k projednání možnost další účasti města Turnova na společném projektu DSO Mikroregionu Jizera. Na 

únorovém jednání DSO Mikroregionu Jizera byly členské obce osloveny s nabídkou společné žádosti svazku o 

dotaci. Žádost bude podána na nákup společné techniky pro obce Mikroregionu Jizera v celkovém předpokládaném 

objemu 2,0 mil. Kč včetně DPH. Pokud bude požadovaná 50% dotace udělena, bude od členských obcí formou 

individuální dotace požadována úhrada 50% nákladů podle dohodnutého klíče spoluúčasti, tj. využívání zvolené 

techniky po zakoupení. Konečná výše bude známa po provedeném výběrovém řízení, předpoklad finanční 

spoluúčasti města Turnov je max. 300 tis. Kč. V předchozím projektu byl náš podíl kofinancování po vysoutěžení 

226 tis. Kč. Žádáme o schválení účasti města Turnov v projektu Mikroregionu Jizera v předpokládaném finančním 

rozsahu. Po výběrovém řízení bude Zastupitelstva města Turnov předložena ke schválení smlouva o individuální 

dotaci.  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 62/2021 

ZM schvaluje  

účast Města Turnova v projektu Mikroregionu Jizera v programu 2.1. – Program obnovy venkova, DT 7 Integrované 

projekty venkovských mikroregionů vyhlášeném Libereckým krajem a souhlasí s finanční spoluúčastí formou 

individuální dotace dle uvedeného předpokladu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 

 

 

  

12. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

Přihlásil se občan Ing. Tomsa a Ing. Kunetková. 

Vystoupili s žádostí o pomoc s řešením chyby v územním plánu. V Jeronýmově ulici se má stavět bytový dům. 

Občané s tím mají problém, bude to poškozovat kvalitu jejich života.  

Na jejich dotazy a připomínky reagoval p. Hocke, p. Honzáková a p. Varga. 

Ze zastupitelů přihlásil p. Loukota, p. Miklík  
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Je potřeba o tom diskutovat, problematika se týká nejen těchto domů.; Obavy, které jako sousedé máte, se naplní. 

Omezení soukromí, omezení výhledu, větší počet aut. Při takovém počtu bytů to nemůže být jinak. Třeba dojde 

k nějaké dohodě a úpravě a ne k soudním sporům. Je třeba nově definovat plochy bydlení smíšeného v centru města 

(koeficient zastavěnosti 0,8) a definovat plochy bydlení smíšeného v rozvojových plochách, či plochách dále od 

centra. V této chvíli máme jednotný koeficient zastavěnosti území, což vede k vysokému využití pozemku a 

následnému zatížení okolních nemovitostí. 

V Turnově dne 31. března 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Daniela Weissová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

 


