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USNESENÍ 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 25. listopadu 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, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Martin 

Hrubý, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ivan Kunetka, Mgr. 

Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav 

Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, 

RNDr. Josef Uchytil, DiS., Petr Záruba 

 

Nepřítomni: 

 

 

Omluveni: 

 

Tajemník  

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 

 

Lukáš Bělohradský, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Michal Kříž, Jiří Mikula, Daniela 

Weissová 

 

Lukáš Bělohradský, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Jiří Mikula, Daniela Weissová 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Mgr. Michal Loukota, Ing. arch. Václav Hájek 

 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 307/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání. 
 

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

 

 

2. Spolufinancování projektu "Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník ulice Károvsko, Turnov"   
 

Usnesení ZM č. 308/2021 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování bezpečnosti chodců, 

chodník ulice Károvsko, Turnov" a v případě získání dotace dofinancování neuznatelných nákladů a dále 

uznatelných nákladů ve výši min 15%. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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3. Spolufinancování projektu "Zvyšování bezpečnosti chodců  - Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina 

podél silnice I/35"   
 

Usnesení ZM č. 309/2021 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování bezpečnosti chodců, 

chodník I/35, Turnov" a v případě získání dotace dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů 

ve výši min 15%. 
 

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

 

  

4. Spolufinancování projektu "Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov – 8. etapa"   
 

Usnesení ZM č. 310/2021 

ZM schvaluje  

schvaluje aktualizaci Projektu s názvem "Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – 8. etapa" dle nařízení 

vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 311/2021 

ZM schvaluje  

schvaluje dofinancování Projektu s názvem "Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – 8. etapa" dle 

nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných 

nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. 
 

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

 

  

5. Zpracování projektové dokumentace ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě   
 

Usnesení ZM č. 312/2021 

ZM schvaluje  

předloženou studii rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě a schvaluje zahájení zpracování 

dalšího stupně projektové dokumentace. 
 

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

  

 

6. Soubor rodinných domů Mašov, plánovací smlouva   
 

Usnesení ZM č. 313/2021 

ZM schvaluje  

uzavření plánovací smlouvy s paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx na výstavbu obslužné komunikace na 

pozemku parc. č. 294/2, k. ú. Mašov u Turnova v rámci projektu 5 rodinných domů v Mašově. 
 

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

 

  

7. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029   
 

Usnesení ZM č. 314/2021 

ZM schvaluje  

Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029. 
 

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

 

  

8. Zvýšení finančního podílu Fondu na výstavbu bytového fondu Města Turnov   
 

Usnesení ZM č. 315/2021 

ZM schvaluje  

zvýšení podílu povinného přídělu do Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu ze stávajících 50 % na 80 %, a to 

z ročního vybraného nájemného ze všech městských bytů s platností od 1. 1. 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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9. Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2025   
 

Usnesení ZM č. 316/2021 

ZM schvaluje  

střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2023 až 2025 v příloze č. 1. 
 

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

 

 

10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě   
 

Usnesení ZM č. 317/2021 

ZM schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvkovou organizací. 
 

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

 

  

11. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. – "Přístavba a vestavba ZS – I. etapa vestavba", 

dokumentace sportovní haly v Turnově 2   
 

Usnesení ZM č. 318/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 2 300 000 Kč pro společnost Městská 

sportovní Turnov, s. r. o., IČ 25941640 na realizaci akce "Přístavba a vestavba ZS – I. etapa vestavba" zimního 

stadionu Ludvíka Koška v Turnově, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-21-009, 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) – [21/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 319/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 2 000 000 Kč pro společnost Městská 

sportovní Turnov, s. r. o., IČ 25941640 na projektovou přípravu rekonstrukce a rozšíření sportovní haly v Turnově 2, 

v Alešově ul. se zařazením druhé splátky dotace ve výši 500 000 Kč do rozpočtu města pro rok 2022. Zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-21-010, 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) – [21/0/0] 

 

  

12. Sportovní hala v Turnově 2 - smluvní vztahy s Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, z. s. z přijatého 

memoranda   
 

Usnesení ZM č. 320/2021 

ZM schvaluje  

předloženou Smlouvu o spolupráci a uzavření budoucích smluv na bezúplatný převod budovy sportovní haly Turnov 

č. p. 1865 stojící na pozemku p. č. 2544/8 v kat. území Turnov, obec Turnov, objekt občanské vybavenosti, 

evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily na 

LV č. 4687 z Tělovýchově sportovního clubu Turnov, z. s. na Město Turnov, a to za účelem technického zhodnocení 

(rekonstrukce, modernizace a rozšíření) budovy sportovní haly tak, jak vyplývá ze studie, schválené všemi stranami 

a zastupitelstvem města Turnov usnesením ZM číslo 52/2021 ze dne 25. 3. 2021. ZM dále pověřuje starostu města 

Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 321/2021 

ZM schvaluje  

předloženou Darovací smlouvu na budovu sportovní haly Turnov č. p. 1865 stojící na pozemku p. č. 2544/8 v kat. 

území Turnov, obec Turnov, objekt občanské vybavenosti, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily na LV č. 4687 mezi Tělovýchově sportovním clubem, z. s. 

a městem Turnov. ZM dále pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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13. Kontrolní výbor zastupitelstva města - plán činnosti, změny ve členství   
 

Usnesení ZM č. 322/2021 

ZM bere na vědomí  

rezignaci Ing. Michala Kříže na členství v kontrolním výboru ZM. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 323/2021 

ZM schvaluje  

plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2021 bez jmenovitého rozdělení úkolů. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/3] 

 

  

14. Vypsání výtvarné soutěže – výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, úprava 

podmínek po jednání poroty   
 

Usnesení ZM č. 324/2021 

ZM schvaluje  

upravené podmínky vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. 

Masaryka a rozhodlo o jejím vyhlášení. 
 

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

 

  

15. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu a smlouva čtyř akcionářů   
 

Usnesení ZM č. 325/2021 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 17. 12. 2021 a ukládá Ing. 

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

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

  

Usnesení ZM č. 326/2021 

ZM schvaluje  

smlouvu mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. mezi Libereckým krajem, statutárním městem 

Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978, městem Turnov, se sídlem Antonína 

Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227 a městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, 

IČ: 00262781 a ukládá starostovi města Tomáši Hockemu podepsat smlouvu. 
 

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

 

 

16. Příspěvky občanů   
 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 2. listopadu 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………….  ……………………………………… 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Jana Svobodová 

        Starosta           místostarostka  

 


