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USNESENÍ 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 21. října 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, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk 

Miklík, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, 

Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová, Petr 

Záruba 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

Ivan Kunetka, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek             

 

Ivan Kunetka, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

RNDr. Josef Uchytil, DiS., Mgr. Jaromír Frič 

 

 

 

1. Úvod, předání ocenění strážníkovi Městské policie Turnov   
 

Usnesení ZM č. 275/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání s nově přidaným bodem č. 16. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

 

2. Smlouva budoucí darovací - Fučíkova ulice   
 

Usnesení ZM č. 276/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem na pozemek p. č. 3883/1, k. ú. Turnov, včetně 

části tělesa komunikace ev. č. III/28728 - ulice Fučíkova. 
 

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

 

 

3. Smlouva o spolupráci s ŘSD ČR, chodník u silnice I/35   
 

Usnesení ZM č. 277/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o spolupráci na stavbu "Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35" s 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, IČO 65993390 dle předloženého materiálu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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4. Dražba pozemku Dolánky   
 

Usnesení ZM č. 278/2021 

ZM schvaluje  

účast města Turnov na dražbě pozemku p. č. 764/31, k. ú. Daliměřice. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 279/2021 

ZM pověřuje  

starostu města Ing. Tomáše Hockeho nabytím nemovité věci pozemku p. č. 764/31, k. ú. Daliměřice, ve veřejné 

dražbě. 
 

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

 

 

5. Výběrové řízení "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5" - závazek rozpočtu 2022 

až 2024   
 

Usnesení ZM č. 280/2021 

ZM schvaluje  

zařazení stavby "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5" a vyčlenění finančních prostředků 

do rozpočtu roku 2022 až 2024 v předpokládané výši 4 mil. Kč. 
 

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

 

  

6. Návrh na odpuštění pohledávky - xxxxxxxxxx   
 

Usnesení ZM č. 281/2021 

ZM schvaluje  

odpuštění pohledávky č. j. 13E716/2010 ze dne 23. 12. 2010 ve výši 24.475 Kč s příslušenstvím 980 Kč panu 

xxxxxxxxxxxxxx nar. dne xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx. 
 

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

 

  

7. Záměr vypsání výběrových řízení na realizace staveb v roce 2022 – finanční závazek rozpočtu 2022   
 

Usnesení ZM č. 282/2021 

ZM souhlasí  

s vypsáním výběrových řízení na pro následující stavby realizované v roce 2022: Rekonstrukce Markovy ulice, 

Rekonstrukce ulice Durychov, Pasáž radnice, Oprava střechy gymnázia, Táborová základna Krčkovice, Demolice 

rodinného domu čp. 1031, Nudvojovice v rozsahu dle důvodové zprávy. 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho, aby tyto stavby zahrnul do návrhu rozpočtu města na rok 2022. 

ZM pověřuje radu města vypsáním výběrových řízení na výše uvedené stavby. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov - 2. kolo   
 

Usnesení ZM č. 283/2021 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude uzavřena s 

organizací Sbor Jednoty bratrské v Turnově, a to v případě schválení zastupitelstvem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 284/2021 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt "Deštník 

pro každou generaci" ve výši 25.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 285/2021 

ZM schvaluje  

spolku Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 

"CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2021" ve výši 175.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 17/2021 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 286/2021 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 

Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 287/2021 

ZM schvaluje  

schvaluje organizaci Déčko Liberec, z. s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec, příspěvek na sociální službu 

Odborné sociální poradenství - projekt Občanská poradna Liberec ve výši 16.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu 

na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 288/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, příspěvek na sociální službu 

Raná péče ve výši 18.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 289/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o. p. s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá, příspěvek na 

sociální službu Osobní asistence - projekt Terénní sociální služby občanům města Turnov ve výši 36.000 Kč a 

sociální službu Odlehčovací služby ve výši 30.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních 

prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z 

rozpočtu města Turnov 16/2021 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

9. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2021   
 

Usnesení ZM č. 290/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč pro spolek HC Turnov, z. s., IČ 27003345 na projekt Turnaj starších žáků  

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) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 291/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3 200 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Vánoční sportovní turnaj v 

mašovské sokolovně 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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 292/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro společnost SUNDISK s.r.o., IČ 25499441 na projekt TAMZPÁTKY 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) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 293/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Památný den sokolstva v Turnově. 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) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 294/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 100 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) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 295/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl SOK, IČ 15045528 na 

projekt Areál pevných kontrol pro orientační výuku Šetřilovsko. 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) – [23/0/0] 

 

  

10. Rozdělení dotací z kulturního fondu – II. výzva v roce 2021   
 

Usnesení ZM č. 296/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 19 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt "Na poslední cestě" - celosezónní výstavní projekt a katalog k výstavě. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 297/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 200 Kč pro spolek SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČ 

62013467 na projekt Posezení s country kapelou Nonstop. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 298/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt Koncert k Vánocům. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 299/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Musica Fortuna, z. s., IČ 26611759 na podporu činnosti spolku v 

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

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 300/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Kámoš Drámoš, z. s., IČ 09707735 na podporu činnosti spolku v 

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

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 301/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro xxxxxxxxx na vydání publikace Životy druhých jsou víc než můj. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

11. Individuální dotace TJ Sokol Turnov   
 

Usnesení ZM č. 302/2021 

ZM bere na vědomí  

podanou žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 1,2 mil. Kč pro spolek Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov, z. s., IČ 13582518 na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí objektu sokolovny ve Skálově ul. a 

souhlasí s jejím předložením na jednání Zastupitelstva města Turnov po doplnění informací, které uložila spolku 

Rada města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

12. IROP MAS Český ráj - Vzdělávání 4   
 

Usnesení ZM č. 303/2021 

ZM bere na vědomí  

podání žádosti organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP – Vzdělávání 4, předfinancování projektu bude 

zajištěno z vlastních zdrojů organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 304/2021 

ZM bere na vědomí  

podání žádosti organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP – Vzdělávání 4, předfinancování projektu bude 

zajištěno z vlastních zdrojů organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

13. Příspěvky občanů   
 

 

 

14. Projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov   
 

Usnesení ZM č. 305/2021 

ZM projednalo  

návrh nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov a právní posudek těchto stanov vypracovaný advokátní 

kanceláří Doucha Šikola advokáti, s.r.o. 
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ZM nesouhlasí 

s přijetím návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 27. července 2021. Důvody nepřijetí 

stanov jsou: 

-Nepodařilo se vyjednat 3 nebo alespoň 2/3 kvórum na principiální rozhodnuté o směřování VHS. 

-Nepodařilo se vyřešit možnost vkladu majetku do VHS (vklad s právem hospodaření), jako princip obecně možný, 

ve stávajících stanovách i zahrnutý. 

-Přijímání nových členů a o zrušení svazku likvidací má rozhodovat RS VHS, nikoliv zastupitelstva stávajících 

členských měst a obcí. Není řešeno ani provázání přijetí nových členů na změnu stanov, které musí přijetí nových 

členů vyvolat. 

-Výrazná změna návrhu stanov od stávajících stanov v nahlížení na otázku vystoupení a majetkového vypořádání v 

případě odchodu jednoho z členů – článek 21. 

-Návrh stanov postrádá část popisující změnu stanov v budoucnu. 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho informovat Radu sdružení VHS Turnov a předat Radě sdružení 

VHS Turnov výše zmíněný právní posudek. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/6] 

 

  

15. Projednání právní analýzy – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v 

případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání vodohospodářského 

majetku   
 

Usnesení ZM č. 306/2021 

ZM bere na vědomí  

materiál právní analýza – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v případech 

vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání vodohospodářského majetku. 
 

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

 

  

16. Kontrolní výbor - Plán činnosti na rok 2021   
 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 27. října 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka  


