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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 30. září 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, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš 

Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel 

Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, 

Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová, Petr Záruba 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Zapisovatelka: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Ověřovatelé: 

 

Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Jiří Mikula, Ing. Tomáš Roubiček 

 

Ing. Michal Kříž, Jiří Mikula, Ing. Tomáš Roubiček           

 

Radka Vydrová 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Bc. Ondřej Fotr, Ing. Tomáš Špinka 

 

Přítomni 2 občané 
 

 

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

Obecně zachycují názorové spektrum. Záznam je uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-

mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu 

informováni. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  

Do programu jednání nebyl zařazen žádný jiný bod. 

 

 

Usnesení ZM č. 253/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání. 
 

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

  

 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 
 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke             17:00 – 17:05                                                                         

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Odkup garáží a pozemků pod garážemi - garáže U Raka, Turnov Ing. Tomáš Hocke             17:05 – 17:20                                                                     

3. Odprodej pozemku - vnitroblok ul. 5. května, Turnov                                                                                  

4. Odkoupení pozemku k. ú. Daliměřice                                                                                  

Záležitosti odboru finančního 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke             17:20 – 17:30                                                                    

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

6. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA Mgr. Petra Houšková         17:30 – 17:40                                                                          

Ostatní 

7. Kontrolní výbor - plán činnosti na rok 2021 Daniela Weissová -   

zastupitelka a 

předsedkyně 

kontrolního výboru ZM                                                                           

 17:40 – 17:45      

8. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. - jmenování člena správní 

rady 

Mgr. Petra Houšková  

                                                                          

 17:45 – 18:05      

9. 

10. 

Výročí města v roce 2022 

Správní rada fondu pro cestovní ruch - volba nového člena 

 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                

 

 18:05 – 18:10     

11. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, 

změna výše daru 

Ing. Tomáš Hocke              18:10 – 18:55 

                                                              

      

12. 

 

13. 

Vypsání výtvarné soutěže - výtvarný objekt věnovaný osobnosti 

Tomáše Garrigua Masaryka 

Ocenění města za rok 2021 

       

14. 

 

 

15. 

Pozvánka na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. - 

vstup čtvrtého akcionáře Města Frýdlant, informace k rozvoji 

turnovské nemocnice 

Písemná informace - žádost loterijních společností o změnu 

obecně závazné vyhlášky 

       

16. Písemná informace - harmonogram projednání návrhu nových 

stanov Vodohospodářského sdružení Turnov 

       

17. Příspěvky občanů                                             18:55 – 19:00       

 

 

 

 

2. Odkup garáží a pozemků pod garážemi -  U Raka, Turnov   
 

Rozprava:  

Předkládáme zastupitelstvu města informace o ocenění garáží, staveb a pozemků v areálu U Raka (u Střelnice) -  

celý areál se nachází ve středu města Turnova východně od náměstí B. J. Horáčka a 300 m od hlavního náměstí 

Českého ráje. Je na ploše cca 4000 m2. Kromě 47 garáží (z toho 16 dvoupodlažních) a zpevněných ploch je zde 

budova autoopravny, rekreační chata, terénní úpravy, opěrné zdi, venkovní schodiště a oplocení. Dle platného 

územního plánu je hlavní využit pozemku DS – plochy silniční dopravy – komunikace, pozemky, stavby a zařízení 

doplňující dopravní infrastrukturu. Většina garáží a pozemků pod garážemi v areálu U Raka je ve vlastnictví 

fyzických osob, pouze tři garáže jsou na pozemcích města Turnov. Dvoupodlažní garáže jsou zapsané jako nemovitá 

věc ve spoluvlastnictví.  

Rekreační objekt byl oceněn včetně pozemku na 172 000 Kč, objekt autodílny včetně pozemků, resp. pozemků, 

jejichž součástí jsou stavby využívané jako autodílna, je oceněn na 1 940 000 Kč. Celková tržní/obvyklá  hodnota 

areálu byla stanovena znalcem ve výši 13.480.473 Kč.  Cena znaleckého posudku je 30 tis. Kč + DPH.  

Plocha celého areálu je podle našeho názoru díky umístnění v centru města, sousedství s kulturním domem a 

náměstím B. J. Horáčka i celkovému pohledu od Výšinka na město a Chrám Narození Panny Marie natolik cenná, že 

je vhodné uvažovat o jejím jiném využití.  Město Turnov nemá v současné době možnost nabídnout vlastníkům 

pozemků a garáží garáže v jiné části města ani pozemky na stavbu garáží nových, jedinou možností získání je výkup 

těchto nemovitých věcí. Kromě výkupu je třeba najít vhodné využití prostoru, ideálně vypsáním soutěže na 

vypracování architektonické studie, v souvislostí s tím případně navrhnout změnu územní plánu.  
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Diskuse: 0 

Usnesení ZM č. 254/2021 

ZM bere na vědomí  

informace o ocenění areálu garáží U Raka v Turnově. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 

 

 

  

3. Odprodej pozemku - vnitroblok ul. 5. května, Turnov   
 

Rozprava:  

Předkládáme zastupitelstvu města žádost o prodej pozemku p. č. 1470/3, k. ú. Turnov – zastavěná plocha a nádvoří o 

zapsané výměře 18 m2. Pozemek se nachází ve vnitrobloku, přístup k němu je pouze přes pozemky jiných vlastníků. 

Dle územního plánu se jedná o plochy bydlení smíšeného, pozemek se nachází v památkové zóně. Žadatelka má 

v úmyslu v objektu zřídit svůj sochařský ateliér. 

Dle orientačních cen pozemků schválených RM dne 10. 6. 2020, usnesení RM č. 370/2020 je cena pozemku dle 

funkční plochy – bydlení smíšené – centrum, a zóny C – pozemek se špatným přístupen, stanovena na 1.500 Kč/m2, 

tj. celkem 27.000 Kč. Žadatelka bude hradit poplatek za návrh vkladu práva do katastru nemovitostí (Kč 2.000,-). 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Přílohou bývá smlouva.; Nebývá to součástí materiálu. 

 

Usnesení ZM č. 255/2021 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. xxxxxxxx p. č. 1470/3, k. ú. Turnov, za cenu 1500 Kč/m2, tj. celkem 27.000 Kč, a podmínky 

úhrady poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 

 

 

 4. Odkoupení pozemku k. ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  

Soukromý vlastník (dále jen "navrhovatel") nabídl městu k odkoupení část pozemku p. č. 711/88, k. ú. Daliměřice. 

Na pozemku p. č. 711/88, k. ú. Daliměřice plánuje navrhovatel výstavbu rodinného domu.  

Navrhovatel plánuje sjezd o šíři 4 m na svůj pozemek p. č. 711/88 z pozemku p. č. 711/145 - využití ostatní 

komunikace, a druhý sjezd rovněž o šíři 4 m z pozemku 711/175  - využití ostatní komunikace, oba pozemky jsou ve 

vlastnictví města Turnov.  

Navrhovatel sám po vydání koordinovaného závazného stanoviska zadal vypracování geometrického plánu pro 

oddělení části pozemku p. č. 711/88 a to v šíři 4 m podél pozemku p. č. 711/145 a v šíři 1 m podél pozemku p. č. 

711/175. Jedná se o plochu 243 m2. Podle tabulky orientačních cen pozemků platné od 1. 7. 2020, RM č. 370/2020, 

je cena za výkup pozemků určených pro komunikaci 100 Kč/m2, tj. 24.300 Kč.  

Při jednání dne 12. 7. 2021 byl navrhovatel zároveň seznámen s povinností uzavřít smlouvu o věcném břemenu na 

oba sjezdy na pozemek, tj, celkem poplatek cca 4000 Kč a souhlasil s poskytnutím příspěvku městu Turnov na 

stavbu komunikace ve výši 100.000 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 256/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s xxxxxxxxxxxx na pozemek p. č. 711/315, k. ú. Daliměřice. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

  

5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021. 

 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 35.003 tis. Kč.  

Celkové výdaje se navyšují o 35.003 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 29.519 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 5.484 tis. Kč.  



4  Zápis Zastupitelstva města Turnov 30. 9. 2021 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 4 se navyšuje o 15.584 tis. Kč na částku ve výši 16.469 tis. Kč.  

Financování zůstává ve výši 5.645 tis. Kč  

 

Vývoj rozpočtového určení daní: 

2018 – 198,6 mil. Kč, 2019 – 217,2 mil. Kč, 2020 – 205,1mil.Kč 

Plán 2021 – 180 mil. Kč 

Plnění k 7. 9. 2021 je +23 mil. Kč 

 

Z výše uvedeného důvodu tedy stahuji návrh na zvýšení daně z nemovitosti, který jsme společně projednávali na 

poradě zastupitelů v květnu 2021. Hlavní důvod pro zvýšení daně nebyl naplněn, a proto není nutné zvyšovat daň 

z nemovitostí. 

 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 257/2021 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 4 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 466.098.283 Kč, navýšením o částku 

35.002.414 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 471.742.741 Kč, navýšením o částku 35.002.414 Kč, a 

financování zůstává na částce ve výši 5.644.458 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

  

6. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 275 414,50 Kč svazku obcí MIKROREGION JIZERA. 

Dotace má být určena na nákup komunální techniky pro MIKROREGION JIZERA jako finanční spoluúčast na 

projektu "Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA", který je částečně financován Libereckým krajem – 

Program obnovy venkova. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 258/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 275 414,50 Kč pro svazek obcí 

MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342 jako finanční spoluúčast města na pořízení společné komunální techniky 

mikroregionu v rámci projektu "Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA", zároveň schvaluje znění 

smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-21-008, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

  

7. Kontrolní výbor - plán činnosti na rok 2021   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám materiál týkající plánu činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2021.  

 

Rezignace na členství v kontrolním výboru ZM -  starosta města obdržel písemnou rezignaci pana Josefa Zajíčka na 

členství v kontrolním výboru ZM a emailem rezignaci paní Dagmar Brabcové na členství v kontrolním výboru ZM.  

O rezignaci a případné nominaci nových členů byli 20. 9. 2021 emailem vyrozuměni zástupci klubů ZM pan Knížek 

(ANO) a pan Bělohradský (ODS), v rámci jednání byli zástupci klubů vyzvání k doplnění členů KV. Nové nominace 

nebyly navrženy.  

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 259/2021 

ZM schvaluje  

plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 

  

Usnesení ZM č. 260/2021 

ZM bere na vědomí  

rezignaci pana Josefa Zajíčka a paní Dagmar Brabcové na členství v kontrolním výboru zastupitelstva města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 261/2021 

ZM stanovuje  

počet členů kontrolního výboru zastupitelstva města na 7 členů. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 

 

  

8. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. - jmenování člena správní rady   
 

Rozprava:  

Na jednání ZM dne 31. 1. 2019 byly jmenovány zástupkyně do správní rady VCT, o. p. s. 

Po zesnulé PhDr. Haně Maierové je třeba jmenovat nového zástupce do správní rady.  

Navrhujeme zastupitele a radního pana Mgr. Pavla Mlejnka.  

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 262/2021 

ZM jmenuje  

zástupce Města Turnov do správní rady organizace VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s. Mgr. Pavla 

Mlejnka. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 

 

 

 9. Výročí města v roce 2022   
 

Rozprava:  

Dovoluji si Vás seznámit s návrhem průběhu oslav výročí města v roce 2022, kdy si připomeneme 750 let města 

Turnova. Jde o návrh hlavních společenských akcí a hlavních partnerů.  

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 263/2021 

ZM schvaluje  

návrh průběhu oslav a akcí k výročí města 750 let. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

  

10. Správní rada fondu pro cestovní ruch - volba nového člena   
 

Rozprava:  

Dovoluji si Vám navrhnout jmenování pana Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříže členem Správní rady fondu pro podporu 

cestovního ruchu. Po zesnulé PhDr. Haně Maierové je třeba jmenovat nového člena. Jedná se o návrh komise pro 

cestovní ruch a zahraniční vztahy, pan Kříž je členem komise. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 264/2021 

ZM jmenuje  

ke dni 1. 10. 2021 členem Správní rady fondu pro podporu cestovního ruchu pana Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže. 
 

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

 

 

11. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, změna výše daru   
 

Rozprava:  

Změna se týká výše daru a především následného pronájmu užitkového vodovodu firmě ZIKUDA-vodohospodářské 

stavby. Tím bude možno provést odpočet DPH při realizaci vodovodu. Voda z vodovodu bude využívána jak 

k napájení městských rybníčků - tůní, tak k provozování umělého potoka a vodních prvků v novém areálu 

Restaurace Šetřilovsko. 

Proto nebude finanční dar ve výši 484 tis. Kč, ale ve výši nižší, tedy 400 tis. Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 265/2021 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 181/2021 z 24. června 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 266/2021 

ZM schvaluje  

akci Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, včetně přijetí finančního daru ve výši 400 tis. 

Kč od firmy ZIKUDA – vodohospodářské stavby. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

  

12. Vypsání výtvarné soutěže - výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka   
 

Rozprava:  

V roce 2019 byla zahájena diskuze o možném umístění sochy TGM v Turnově. Rada města na svém jednání dne 27. 

6. 2019 usnesením RM č. 438/2019 doporučila materiál týkající se záměru umístění sochy v Turnově projednat 

zastupitelstvem, které následně dne 15. 8. 2019 souhlasilo se záměrem a pověřilo starostu města k doplnění dalších 

informací (umístění, soutěžní podmínky a finanční zajištění).  

V tomto materiálu je Vám předložena doplňující výzva upravující konkrétní podmínky pro vypsání výtvarné 

soutěže. Zároveň výzva reaguje i na realizaci veřejného prostoru a pojmenování prostoru parku u vlakového na Park 

T. G. Masaryka v tomto roce. 

Z hlediska finančního krytí odměn soutěžícím by bylo vhodné vyčlenit v rozpočtové změně č. 4 částku 0,15 mil. Kč, 

do výhledu rozpočtu na rok 2022 by následně bylo třeba alokovat částku 1 mil. Kč na realizaci objektu. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 267/2021 

ZM schvaluje  

vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení Výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka. 
 

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

 

  

13. Ocenění města za rok 2021   
 

Rozprava:  

Komise složená se zástupců politických stran a hnutí projednala a doporučila zastupitelstvu města udělit čestné 

občanství: 

PhDr. Hana Maierová  - in memoriam, dlouholeté zastupitelce, radní, místostarostce, první starostce města 

Turnova v jeho historii, krajské zastupitelce, náměstkyni hejtmana Libereckého kraje - za její dlouholetou práci a 

úsilí směřující k rozkvětu našeho města. 
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František Zikuda – čestné občanství je uděleno jako uznání práce na poli samosprávy, práci v oblasti sportovní 

spolkové činnosti a příkladné podpory spolkové činnosti a veřejně prospěšných projektů v našem městě ze strany 

soukromé, turnovské firmy ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.  

 

Komise složená se zástupců politických stran a hnutí projednala a doporučila zastupitelstvu města udělit cenu obce: 

Střední zdravotnické škole v Turnově – za aktivní přístup pedagogů k zahájení antigenního testování v Turnově 

v průběhu pandemie COVID-19 v začátku roku 2021 a k příležitosti 60. výročí založení školy. 

 

Diskuse: 0 

Usnesení ZM č. 268/2021 

ZM uděluje  

čestné občanství města paní PhDr. Haně Maierové a panu Františku Zikudovi. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 269/2021 

ZM uděluje  

cenu obce za rok 2021 Střední zdravotnické škole v Turnově, příspěvkové organizaci Libereckého kraje. 
 

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

 

 

14. Pozvánka na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. - vstup čtvrtého akcionáře Města 

Frýdlant, informace k rozvoji turnovské nemocnice   
 

Rozprava:  

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

svolána 8. 10. 2021 v 9.00 hod v budově Krajské nemocnice Liberec, na adrese Husova 357/10, Liberec. 

Předmětem valné hromady je zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií v souvislosti se 

vstupem města Frýdlant do akciové společnosti KNL, a. s. Způsob zvýšení základního kapitálu je popsán v Pozvánce 

na valnou hromadu. 

Žádné akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři, tj. Liberecký kraj, Statutární 

Město Liberec a Město Turnov se na valné hromadě výslovně vzdají přednostního práva na upsání akcií ke zvýšení 

základního kapitálu. Nová akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky akcií. 

Současní akcionáři KNL přijali spolu s Městem Frýdlant "Memorandum o společném záměru", na jehož základě 

Město Frýdlant avizovalo vůli realizovat majetkovou účast v KNL formou nepeněžitého vkladu, který bude tvořen 

částí nemovitostí areálu nemocnice Frýdlant, jež jsou v jeho vlastnictví. Za účelem nepeněžitého vkladu pak byly 

předmětné nemovitosti znalecky ohodnoceny částkou 38,2 mil. Kč a o tuto částku tak bude navýšen základní kapitál 

KNL, za což Město Frýdlant obdrží jednu akcii ve shodné nominální hodnotě.  

Výše základního kapitálu KNL se pak celkově zvýší na 1 051 703 820 Kč. 

 

Diskuse: p. Polášek, p. Hocke, p. Jiránek 

V diskusi zaznělo: Doufám, že podaří nalézt finanční prostředky. Překvapuje mě, že se Vám nepodařilo naši 

nemocnici dostat do sítě páteřních nemocnic.; Musím o tom dál jednat s managementem. Situace ve městě Turnov 

není jednoduchá, nemáme žádný zdravotnický odbor. Musím se jako starosta na to více zaměřit.; Když jsme se 

spojili s KNL, tak by to měli hlídat oni. 

 

Usnesení ZM č. 270/2021 

ZM bere na vědomí  

a) návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČO 27283933, se 

sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 8. 

10. 2021, 

b) záměr Města Frýdlant, IČO 00262781, majetkově vstoupit do společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

formou úpisu nových akcií a splacení jejich emisního kurzu vnesením nepeněžitého vkladu, pozvánku Krajské 

nemocnice Liberec, a. s. na zasedání valné hromady konané dne 8. 10. 2021  

a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení 

valné hromady. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 271/2021 

ZM rozhodlo  

o vzdání se přednostního práva na upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a. s., IČ: 27283933, akcionáře Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

a ukládá Tomáši Hockemu, starostovi města Turnov, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. 

s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, zastupoval Turnov a učinil 

prohlášení o vzdání se přednostního práva na upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská 

nemocnice Liberec, a. s., IČ: 27283933, za akcionáře město Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 272/2021 

ZM bere na vědomí  

aktuální informace k projektu rozvoje turnovské nemocnice k 30. 9. 2021. 
 

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

 

  

15. Písemná informace - žádost loterijních společností o změnu obecně závazné vyhlášky   
 

Rozprava:  

Městskému úřadu byly dne 9. 9. 2021 doručeny dvě žádosti provozovatelů hazardních her. Předmětem obou těchto 

žádostí je požadavek na opětovné projednání změny, resp. zvážení změny, obecně závazné vyhlášky č. 5/2018, 

o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov, ze dne 16. 8. 2018. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 273/2021 

ZM bere na vědomí  

informaci o podaných žádostech o opětovné projednání změny obecně závazné vyhlášky č. 5/2018. 
 

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

 

 

16. Písemná informace - harmonogram projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení 

Turnov   
 

Rozprava:  

Touto cestou Vám předkládám informace k harmonogramu projednávání nových stanov Vodohospodářského 

sdružení Turnov (dále VHS).  

Od prosince 2020 do září 2021 probíhala intenzivní jednání v rámci rady sdružení VHS o nových stanovách 

dobrovolného svazku obcí. Rada sdružení VHS na svém jednání 30. srpna 2021 schválila návrh nových stanov a 

požádala zástupce Turnova a Semil o projednání stanov ve svých zastupitelstvech. 

Návrh stanov mně byl doručen emailem dne 27. července 2021 a ještě týž den jsem požádal pana JUDr. Šulce o 

posouzení nových stanov. Toto posouzení mně v konceptu bylo doručeno 27. srpna 2021 a ve finalizované verzi 15. 

září 2021. 

Protože se jedná o velmi závažné rozhodnutí, navrhuji jeho finální projednání na říjnovém zastupitelstvu města a do 

té doby bude projednáván i v dalších orgánech města. 

 

Diskuse: p. Weissová 

V diskusi zaznělo: Kde bude pracovní zastupitelstvo? 

 

Usnesení ZM č. 274/2021 

ZM bere na vědomí  

písemnou informaci - harmonogram projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov. 
 

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

 

  

17. Příspěvky občanů   
 

Nepřihlásil se nikdo z občanů. 
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V Turnově dne 7. října 2021 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Bc. Ondřej Fotr 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

 


