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ZÁPIS  
z 8. jednání Rady města Turnov 

ze dne 20. dubna 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: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk 

Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

                                                               

PhDr. Hana Maierová    

 

PhDr. Hana Maierová   

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

 

       

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální informace a 

další postup 

    Mgr. Michal Loukota   16:00 – 18:00      

 

 

 

 

1. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální informace a další postup 
 

Rozprava: 

Materiál radních za PROTO navazuje na materiál předložený Tomášem Hockem (NB) a Josefem Uchytilem 

(PROTO) na RM 14. 4. 2020 a popisuje vývoj jednání o nových stanovách VHS Turnov spíše z pozice politických 

představ a naplněných či nenaplněných vizí směřujících k novým stanovám VHS. 
 

Krátce k historii – před rokem se zástupci města Turnov a Semily v RS VHS Turnov ohradili proti finalizovanému 

návrhu úpravy stanov z dílny VHS Turnov, a to cca v 11 bodech. K jednotlivým úpravám se všichni členové svazku 

vyjádřili v letní anketě. Ta ukázala, že dohoda je prakticky nemožná. Ve většině bodů byla většina členů proti našim 

návrhům. Pro úpravu stanov ale v konečném důsledku musí hlasovat jednotně všechna zastupitelstva všech měst a 

obcí ve svazku. Proto rada města přijala usnesení o záměru vystoupení ze svazku. Zastupitelstvo následně vyzvalo k 

dalšímu jednání.  
 

Vytyčili jsme si (z původních jedenácti) pět nejdůležitějších oblastí, které je potřeba dojednat:  

1) počet zástupců – dojednáno (navýšení ze 3 na 6)  

2) privatizovaný majetek a jeho bezúplatný převod při případném vystoupení – jsme na dobré cestě – dle poslední 

dohody bude v upravených stanovách odstavec věnovaný bezúplatnosti převodu majetku, který byl do VHS Turnov 

převeden z FNM privatizačním projektem  

3) možnost vkladu majetku – neprošlo, nevnímáme jako zásadní  

4) způsob vypořádání majetku – je stále v jednání  
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5) vyšší hlasovací kvórum u klíčových otázek – většinou RS VHS odmítnuto, při pokusu o znovuotevření 

projednávání jsme opět nenašli dostatečnou podporu a dle čtvrtečního vyjádření předsedy sdružení i ředitele svazku 

na pracovním ZM, je to nepřijatelné, avšak právě tento bod, spolu s vypořádání majetku, je zásadní  

Navýšení počtu zástupců bez tohoto vyššího kvóra nepovažujeme za úspěch. Fakticky nijak pozici Turnova ve 

svazku nenarovnává a ani nezlepšuje.  

Proto chceme dále pokračovat v mapování, co by vystoupení města Turnov ze svazku znamenalo. Chceme zadat 

finanční, právní i vodohospodářskou analýzu. Domníváme se, že na vynaložení dalších prostředků na tyto analýzy 

máme navázat na usnesení RM z listopadu 2020 (záměr vystoupení) a tento záměr potvrdit na zastupitelstvu. 

Nejedná se o akt vystoupení, ale o vyhlášení záměru, který nám dá mandát nadále zkoumat podmínky a následky 

vystoupení ze svazku.  

Jednání o stanovách mohou nadále pokračovat! Tedy chceme i nadále jednat, ale dáváme jasně najevo, že se 

nespokojíme s pouhým navýšením počtu zástupců a že chceme mít podpořeno posudky, co by případné vystoupení 

pro Turnov znamenalo.  
 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

 

Usnesení RM č. 263/2021 

RM doporučuje  

ZM schválit usnesení: 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho a zástupce v radě sdružení VHS Turnov za město Turnov dalším 

jednáním o návrhu stanov VHS Turnov, především jednáním o vypořádání majetku při vystoupení ze svazku, a 

ukládá předložit výsledky jednání nejpozději na zářijovém jednání ZM v roce 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 27. dubna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………..…………..  ………………………………………. 

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

         starosta           místostarostka 


