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USNESENÍ 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 24. června 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: Bc. Ondřej Fotr, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel 

Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal KřížMgr. 

Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav 

Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, 

RNDr. Josef Uchytil, DiS.  

 

Nepřítomni: 

 

 

Omluveni: 

 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

PhDr. Hana Maierová, Daniela Weissová, Lukáš Bělohradský, Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Martin 

Hrubý, Ivan Kunetka, David Schindler            

 

PhDr. Hana Maierová, Daniela Weissová, Lukáš Bělohradský, Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Martin 

Hrubý, Ivan Kunetka, David Schindler 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Jiří Kos, Ing. Zbyněk Miklík 

 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 178/2021 

ZM souhlasí  

s navrhovaným programem jednání bez bodu č. 6. 
 

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

 

 

2. Plánovací smlouva - JUTA   
 

Usnesení ZM č. 179/2021 

ZM schvaluje  

uzavřít plánovací smlouvu s firmou JUTA a. s., IČ 45534187, Doubská 417, 544 01 Dvůr Králové. 
 

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

  

 

3. Ústavní stížnost - žaloba ČR ÚZSVM o určení vlastnictví pozemků pod bytovými domy   
 

Usnesení ZM č. 180/2021 

ZM bere na vědomí  

průběh řízení a usnesení Ústavního soudu ČR. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
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4. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko a přijetí daru   
 

Usnesení ZM č. 181/2021 

ZM schvaluje  

akci Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, včetně přijetí finančního daru ve výši 484 tis. 

Kč od firmy ZIKUDA – vodohospodářské stavby. 
 

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

 

 

5. Změna č. 3 Územního plánu Turnov   
 

Usnesení ZM č. 182/2021 

ZM ověřuje  

že Změna č. 3 Územního plánu Turnov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizací č. 1, 2 a 3, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 ani se stanovisky 

dotčených orgánů a Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 183/2021 

ZM rozhodlo  

o námitkách podaných k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 184/2021 

ZM vydává  

dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění, Změnu č. 3 Územního plánu Turnov formou opatření obecné povahy. 
 

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

 

  

6. Obecně závazná vyhláška - daň z nemovitých věcí   
 

 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021   
 

Usnesení ZM č. 185/2021 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 3 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 431.095.869 Kč, navýšením o částku 

36.593.350 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 436.740.327 Kč, navýšením o částku 38.374.350 Kč, a 

financování se upravuje na částku 5.644.458 Kč, navýšení o částku 1.781.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 

 

  

8. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2020   
 

Usnesení ZM č. 186/2021 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2020 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2020. 
 

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

 

  

9. Závěrečný účet za rok 2020   
 

Usnesení ZM č. 187/2021 

ZM schvaluje  

celoroční hospodaření Města Turnov za rok 2020 bez výhrad. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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10. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

Usnesení ZM č. 188/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní 

organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 189/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 1, IČ 

62014838 na podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 190/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov, IČ 

62014765 na podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 191/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 na 

podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 192/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Žďárek-1017, IČ 04064810 na 

podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 193/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na podporu 

činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 194/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na podporu 

činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 195/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 na 

podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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Usnesení ZM č. 196/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč pro spolek SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 na 

podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 197/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro společnost Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861 na podporu činnosti v 

roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

obecně prospěšnou činnost. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 198/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro společnost ZAzemí, z. s., IČ 03080994 na podporu činnosti v roce 2021. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně 

prospěšnou činnost. 
 

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

 

  

11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity   
 

Usnesení ZM č. 199/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 23 000 Kč pro ústav Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097 na projekt 

Prázdninová Náruč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 200/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12 500 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Příměstský tábor mažoretek All Stars TJ Sokol Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 201/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 750 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s., IČ 15045544 na projekt 

Sportovní letní příměstský tábor judo 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 202/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 23 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Řemeslné soboty na Dlaskově statku – Jak se šilo statku II. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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Usnesení ZM č. 203/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 23 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Lezecké čtvrtky a Noc v muzeu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 204/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1 800 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 2021. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové 

aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 205/2021 

ZM rozhodlo  

neposkytnout dotaci společnosti ILMA AGENCY s. r. o., IČ 63219654 na projekt Letní pohybový tábor dětí a 

mládeže ILMA pro nesoulad dodaného rozpočtu. 
 

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

 

  

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Usnesení ZM č. 206/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2021 – běžecký 

závod turnovských atletů na 10 a 15 km. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 207/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Dětský pohár 

Rohozec 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 208/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 

triatlon 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 209/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro společnost ILMA AGENCY s. r. o., IČ 63219654 na projekt Czech Dance 

Championship 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 210/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 

Střelecká soutěž  - Cena města Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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Usnesení ZM č. 211/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 

Střelecká soutěž - Memoriál Milana Smolíka. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 212/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (oddíl stolního tenisu), IČ 

13582518 na projekt Soustředění mládeže stolního tenisu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 213/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl orientačního běhu), IČ 

15045528 na projekt Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 22-21-108, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 214/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč pro xxxxxxxxx na projekt Turnov Streetball Challenge 2021. Použití dotace 

se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu 

města Turnov. 
 

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

 

  

13. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci   
 

Usnesení ZM č. 215/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt Colture-Company, umělecký 

most Cologne-Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na zahraniční spolupráci. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 216/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (oddíl sportovního tenisu), IČ 

13582518 na projekt Reciproční soustředění mládeže ve spolupráci s mládeží z Niesky. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 
 

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

 

14. Příspěvky občanů   
 

            

15. Výbory zastupitelstva města - změny členů   
 

Usnesení ZM č. 217/2021 

ZM bere na vědomí  

rezignaci pana Lukáše Bělohradského na členství v kontrolním výboru zastupitelstva města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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Usnesení ZM č. 218/2021 

ZM volí  

za člena kontrolního výboru zastupitelstva města pana Ivana Dřevikovského. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/5]  

 

Usnesení ZM č. 219/2021 

ZM zvolilo  

předsedou kontrolního výboru zastupitelstva paní Danielu Weissovou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/5] 

  

Usnesení ZM č. 220/2021 

ZM bere na vědomí  

rezignaci pana Mgr. Aleše Mikla na členství ve výboru zastupitelstva města pro sport. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 221/2021 

ZM volí  

za člena výboru zastupitelstva pro sport paní Mgr. Martinu Markovou. 
 

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

 

  

16. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – smlouva o příplatku mimo kapitál, dodatek č. 1   
 

Usnesení ZM č. 222/2021 

ZM schvaluje  

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a. s. 
 

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

 

  

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

Usnesení ZM č. 223/2021 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 25. 6. 2021 a ukládá Ing. Tomáši 

Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

 

  

18. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020   
 

Usnesení ZM č. 224/2021 

ZM bere na vědomí  

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2020. 
 

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

 

  

19. Dům přírody Českého ráje - dotace na provoz   
 

Usnesení ZM č. 225/2021 

ZM schvaluje  

vypovězení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení ZM č. 392/2016 ze dne 24. 11. 20216 z důvodu 

nerealizace projektu příjemcem dotace. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 226/2021 

ZM schvaluje  

zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, 

příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ: 75063144 na provozování Domu přírody Českého ráje v 



8  Usnesení Zastupitelstva města Turnov 24. 6. 2021 

Dolánkách z rozpočtu města Turnova a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. Roční 

dotace od Města Turnov je ve výši 200.000 Kč, jedná se o roky 2021 – 2025. 
 

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

  

 

 

 

V Turnově dne 1. července 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………..……   ………………………………. 

   Ing. Tomáš Hocke          Mgr Petra Houšková 

         starosta                místostarostka  


