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ZÁPIS 
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 

 

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. 307/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání. 
 

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

 

 

 

 

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. Spolufinancování projektu "Zvyšování bezpečnosti chodců – 

chodník ulice Károvsko, Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke          17:05 – 17:30                                                                       

3. Spolufinancování projektu "Zvyšování bezpečnosti chodců  - 

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35" 

       

4. Spolufinancování projektu "Regenerace panelového sídliště U 

nádraží, Turnov – 8. etapa" 

       

5. Zpracování projektové dokumentace ulic Mírová, Čistá, 

Achátová, Solidarity, Na Osadě 

       

6. Soubor rodinných domů Mašov, plánovací smlouva        

Záležitosti odboru rozvoje města 

7. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029 Ing. Tomáš Hocke           17:30 – 17:40                                                                      

Záležitosti odboru finančního 

8. 

 

9. 

Zvýšení finančního podílu Fondu na výstavu bytového fondu 

Města Turnov 

Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2025 

Ing. Tomáš Hocke           17:40 – 18:00                                                                       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - 

dodatek ke smlouvě 

Mgr. Petra Houšková      18:00 – 18:05                                                                      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. – 

"Přístavba a vestavba ZS – I. etapa vestavba", dokumentace 

sportovní haly v Turnově 2 

Mgr. Jana Svobodová      18:05 – 18:10                                                                           

Ostatní 

12. Sportovní hala v Turnově 2 - smluvní vztahy s Tělovýchovně 

sportovním clubem Turnov, z. s. z přijatého memoranda 

Mgr. Jana Svobodová      18:10 – 18:55                                                                               

13. Kontrolní výbor zastupitelstva města - plán činnosti, změny ve 

členství 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

14. Vypsání výtvarné soutěže – výtvarný objekt věnovaný osobnosti 

Tomáše Garrigua Masaryka, úprava podmínek po jednání poroty 

       

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

smlouva čtyř akcionářů 

       

16. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke           18:55 – 19:00                                                                      

 

 

 

  

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

Rozprava:  

V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace na projekt pod názvem "Chodník ulice Károvsko, Turnov". 

Projektová dokumentace řeší bezpečnost chodců v této lokalitě, a to výstavbou chodníku v základní šířce 1,5 m v 

celkové délce 818,88 m.  

Program Státního fondu dopravní infrastruktury umožňuje podat žádost o dotaci na financování opatření ke 

zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022 a náš záměr podmínky programu splňuje. 

Předpokládané náklady projektu dle položkového rozpočtu jsou ve výši 7 300 tis. Kč vč. DPH, z nichž uznatelné 

náklady, dle Pravidel pro financování dotačního orgánu SFDI, jsou ve výši Kč 4 000 tis. Kč. Mezi neuznatelné 

náklady musíme zahrnout výstavbu dešťové kanalizace. Z rozpočtu státního fondu lze poskytnout příspěvek ve výši 

max. 85 % celkových uznatelných nákladů, což by činilo Kč 3 400 tis. Kč. Finanční spoluúčast města by činila Kč 3 

900 tis. Kč, a to včetně spoluúčasti 15 % a neuznatelných nákladů. V případě, že dotaci město Turnov nezíská, 

nebude stavba realizována a bude podána nová žádost o dotaci. 

 

Diskuse: 0 
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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] 

  

 

3. Spolufinancování projektu "Zvyšování bezpečnosti chodců  - Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina 

podél silnice I/35"   
 

Rozprava:  

V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace na projekt pod názvem "Chodník z Kamence k čerpací 

stanici Benzina podél silnice I/35". Chodník je navržen ve třech částech a to část "A" v délce 855,47 m, část "B" v 

délce 39,92 m a část "C" v délce 60,54 m. Chodníky jsou navrženy podél silnice I/35. Část "A" je navržen vlevo ve 

směru na Jičín, části "B" a "C" jsou navrženy vpravo ve směru na Jičín a tyto části řeší přístupy ke stávajícím 

autobusovým zastávkám. 

Program Státního fondu dopravní infrastruktury umožňuje podat žádost o dotaci na financování opatření ke 

zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022 a náš záměr podmínky programu splňuje. Celková 

rozpočtovaná cena stavby je ve výši 18 355 tis. Kč vč. DPH. Stavebními objekty jsou chodník v rozpočtované částce 

10 867 tis. Kč vč. DPH, veřejné osvětlení v rozpočtované částce 2 638 tis. Kč vč. DPH a dešťová kanalizace v 

rozpočtované částce 4 560 tis. Kč vč. DPH, vedlejší rozpočtové náklady ve výši 290 tis. Kč vč. DPH.  

Dle uzavřené smlouvy o spolupráci bude ŘSD financovat dešťovou kanalizaci v rozpočtované výši 4 560 tis. Kč s 

DPH a město Turnov by financovalo chodník a veřejné osvětlení a vedlejší rozpočtové náklady v celkové výši 

13 795 tis. Kč vč. DPH, z nichž uznatelné náklady, dle Pravidel pro financování dotačního orgánu SFDI, jsou ve 

výši Kč 10 867 tis. Kč. Mezi neuznatelné náklady patří veřejné osvětlení a vedlejší rozpočtované náklady.  Z 

rozpočtu státního fondu lze poskytnout příspěvek ve výši max. 85% celkových uznatelných nákladů, což by činilo 

Kč 9 236 950 Kč. Finanční spoluúčast města by činila Kč 4 558 050 Kč, a to včetně spoluúčasti 15% a 

neuznatelných nákladů 

Výstavba chodníku bude realizována v případě získání dotace v roce 2023. V případě, že dotaci město Turnov na 

výstavbu nového chodníku nezíská, nebude stavba v roce 2023 realizována a bude podána nová žádost o dotaci. 

 

Diskuse: 0 

 

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"   
 

Rozprava:  

Pro realizaci roku 2022 připravujeme podání žádosti o dotaci na projekt "Regenerace panelového sídliště U nádraží, 

Turnov – 8. etapa", která se předkládá Státnímu fondu podpory investic. Protože se jedná o další z etap již 

probíhajícího projektu "Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov", je nutné schválit aktualizaci projektu, 

tzn. jeho 8. etapu. 

V rámci této 8. etapy bude zrealizován prostor u obchodního centra (Billa, Barvy laky). Návrh úprav spočívá v 

celkové kultivaci veřejného prostoru tohoto frekventovaného místa. Před obchody je navrženo rozšíření zpevněné 

plochy a doplnění laviček a dalších prvků mobiliáře tak, aby vzniknul moderní a přehledný parter. V řešeném území 

bude obnoveno veřejné osvětlení a vybaveno soudobými svítidly. 8. etapa navazuje na etapu 7., která byla 

zrealizováno v letošním roce. 

Na obnovu sídliště je možné získat dotaci do výše 50% nákladů celé akce (max. 6 mil. Kč), zbývající část 

představuje finanční spoluúčast žadatele (min. 50%). Celkové náklady na 8. etapu jsou cca 6 mil. Kč včetně DPH. Z 

toho je částka max. 3 mil Kč jako dotace ze Státního fondu podpory investic a cca 3 mil. Kč jako vlastní podíl města 

Turnova. Odhad nákladů je orientační. Reálné náklady budou známy až po výběrovém řízení na dodavatele. V 

případě poskytnutí dotace by realizace projektu proběhla v roce 2022. 
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Diskuse: 0 

 

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   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám k projednání materiál týkající se zpracování studie rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, 

Solidarity a Na Osadě. V koordinaci se zpracovávají projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace, vodovodu 

a plynu. Předpoklad realizace rekonstrukce ulic v koordinaci s ostatními správci sítí je 2024-2026. 

Na základě výběrového řízení byla v červnu 2020 uzavřena smlouva o dílo a v červnu 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 

smlouvy o dílo na akci "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, 

Solidarity, Na Osadě". Smlouva byla uzavřena se společností Profes projekt, s. r. o., Turnov.  

Po konzultaci se zpracovatelem studie bylo po pročtení a prověření všech připomínek z druhého kola zkonstatováno, 

že nebudeme již poslední verzi studie přepracovávat, protože koncept uspořádání ulice se již nemění, ale konkrétní 

požadavky občanů týkající se opět primárně velikosti a umístění zelených ostrůvků a počtů parkovacích míst 

prověříme ještě jednou při zpracování projektové dokumentace, která bude více podrobná a lépe nám ukáže, kterým 

požadavkům obyvatel je možné technicky vyhovět a kde to již možné nebude. 

 

Diskuse: p. Miklík 

V diskusi zaznělo: Chápu připomínky obyvatel těchto ulic, ale odstrašujícím příkladem je pro mě Komenského ulice. 

O zeleň bych víc bojoval. Byl bych rád za vysazené stromy. Tento návrh podporuji. 

 

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   
 

Rozprava:  

Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města materiál týkající se uzavření plánovací smlouvy na výstavbu 

nové komunikace a inženýrských sítí v rámci soukromého projektu výstavby 5 rodinných domů v Mašově. 

Investorem celého záměru je paní xxxxxxxx, projektovou dokumentaci zpracovává ateliér Space8 Praha. Projektová 

dokumentace celého záměru je před podáním na stavební úřad k územnímu řízení.  

V rámci výstavby tohoto záměru byla s investorem diskutována otázka možného propojení budoucí komunikace se 

stávající komunikací U školy v Mašově. Propojovací komunikace by se musela částečně nacházet na soukromém 

pozemku. S vlastníky pozemku, na kterém by část komunikace musela být zrealizována, odbor správy majetku 

jednal. Vlastníci pozemku se záměrem zprůjezdnění komunikace souhlasí s podmínkou, že tu část pozemku, kterou 

by jim nová komunikace zabrala a je v územním plánu veden jako stavební, požadují nahradit na druhé straně svého 

pozemku, kde by stávající plocha nezastavěného území smíšené byla částečně změněna na zastavitelnou plochu. 

Tento jejich požadavek bude na základě jejich žádosti zahrnut k projednání v další změně územního plánu. Z tohoto 

důvodu není možné nyní ani projekčně zrealizovat propojení budoucí a stávající komunikace.  

Investor rodinných domů pokračuje tedy v záměru povolení svého projektu. Na město Turnov se obrátil se žádostí 

ohledně možného napojení nové dešťové kanalizace do stávající dešťové kanalizace pod chodníkem v Sobotecké 

ulici. Toto napojení je možné v rámci výstavby nové komunikace zrealizovat.  
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Předkládaná plánovací smlouva obnáší výčet objektů, které budou v rámci výstavby zrealizovány a následně budou 

převedeny na jednotlivé správce. Dle předložené plánovací smlouvy by po kolaudaci byla na město Turnov 

převedena komunikace o výměře cca 558 m2, cca 156 m2 zatravňovací plochy pro odstavná stání a cca 246 m2 

sadových úprav. Dále bude součástí veřejné osvětlení a dešťová kanalizace, včetně retenční nádrže. 

Město Turnov by uhradilo za převedené objekty částku 4.000 Kč + DPH. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 313/2021 

ZM schvaluje  

uzavření plánovací smlouvy s paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx 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   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám zpracovaný nový Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029. Dokument má střednědobý 

charakter a pokrývá 8 let, tedy i několik volebních období. Oproti původnímu dokumentu je výrazně zeštíhlen 

a zjednodušen do přehlednější a čitelnější formy. V Akčním plánu 2021-2023 a v Zásobníku projektů jsou zaneseny 

priority zastupitelstva města 2019-2023. 

 

Diskuse: 0 

 

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   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost ke schválení 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. Důvodem je dlouhodobé podfinancování městského fondu. V únoru 2021 byl snížen příděl z 80 % na 50 % dle 

schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021, kde bylo navrženo snížení již zmíněného podílu z 80 % na 50 

%. Rozpočtové opatření bylo vyvoláno schválením zákona o zrušení super hrubé mzdy na konci roku 2020, kdy se 

v rozpočtu města na straně příjmové předpokládalo snížení daňových příjmů o 28,3 mil. Kč.  V rámci návrhu 

rozpočtu na rok 2022 se počítá již s povinným přídělem do bytového fondu částkou ve výši 80 % z ročního 

vybraného nájemného ze všech městských bytů. 

 

Diskuse: p. Kordová, p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Jsem ráda, že se zpátky navýšil bytový fond. Postupně dochází k rekonstrukcím.; Kolik je 

aktuálně neobsazených bytových jednotek?; Jsou volné 4 bytové jednotky na Výšince, které se nyní budou 

rekonstruovat. Další dva zrekonstruované byty jsou volné, protože jsou v sousedství s problematickým nájemníkem 

a nikdo v nich nechce bydlet.; Můžu Vám poskytnout seznam volných bytů. 

 

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   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025. Střednědobý výhled rozpočtu slouží obdobně 

jako rozpočet k finančnímu plánování. Zatímco rozpočet je plán příjmů, výdajů a financování (toku peněz) na rok, 

na který je sestaven, střednědobý výhled rozpočtu je plán toku peněz na následující roky. 

 

Při návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města 2023-2025 jsem se snažil na jedné straně predikovat příjmy 

rozpočtu, dluhové zatížení, možné dotační příležitosti a na straně druhé mandatorní výdaje, dlouhodobé závazky 

města a finančně náročné investice, které město připravuje. V roce 2021 je tato predikce mimořádně obtížnou. 

Důvody jsou všeobecně známé: pandemie Covid-19 a její další vlny, nedostatek pracovních kapacit spojené se 

složitější prostupností státních hranic, nedostatek materiálů, změna automobilového průmyslu směřující k 

elektromobilitě, růst cen energií, růst mezd, růst dluhu státu, změna daňového systému. 

 

Ve svých úvahách jsem se inspiroval predikcemi Ministerstva financí, Svazu měst a obcí, výhledem Libereckého 

kraje. Kromě toho je třeba vnímat, že skončilo programovací období EU a v roce 2022 začne nové. Mnohé dotační 

programy ještě nejsou konkretizované, proto naše město má připravenou celou plejádu pro město potřebných 

projektů, jejichž realizace s přispěním dotačních titulů by zásadně pomohla finanční stabilitě města. Bez 

odpovídající projekční přípravy a potřebných stavebních povolení bychom však ze soutěže o dotace byli vyloučeni 

hned na startovní pásce. 

 

Z hlediska daňových příjmů počítáme s navýšením daní 2021/2022 o 5% v dalších letech pak meziroční navýšení 

4%. Skutečné daňové příjmy roku 2021 se vyvíjejí velmi pozitivně. Důvodem je velká opatrnost při sestavování 

rozpočtu 2021, odložená spotřeba a v posledních měsících i velké tempo inflace. U nedaňových příjmů počítáme s 

meziročním navyšováním 2% (vychází z vývoje předešlých let). Kapitálové příjmy – především prodeje městského 

majetku držíme na konzervativní hranici 2 mil. Kč/ročně. Dotace na státní správu meziročně navyšujeme o 2% 

(vychází z vývoje předešlých let). Další dotace především na investiční akce se odhadují vzhledem k novému 

programovacímu období obtížně. Předpokládáme získání dotace na velké investiční akce knihovna, divadlo, 

sportovní hala případně bytový dům pro seniory v úhrnné výši cca 142 mil. Kč v letech 2023-2025. 

Z hlediska výdajů navyšujeme mandatorní výdaje meziročně o 2%. Tento předpoklad bude pravděpodobně zásadně 

ovlivněn inflací, vládními nařízeními ohledně platů a růstem energií, které v posledních dvou měsících raketově 

rostou (energie má město zafixované do konce roku 2022). O co více budou navýšeny mandatorní výdaje, o to méně 

bude město možno investovat do oprav a nových investic majetku. Investiční potenciál města v závislosti na 

získaných dotacích by se i nadále měl pohybovat mezi 50-90 mil. Kč. 

Dlouhodobé závazky máme vůči KNL, a. s. do konce roku 2024 a vůči Domu přírody do konce roku 2025. 

Z hlediska dluhové služby bude úvěr města k 1. 1. 2022 cca 104 mil. Kč. Úvěrové zatížení města ve VHS bude na 

úrovni cca 50 mil. Kč. Ve střednědobém výhledu uvažujeme s načerpáním úvěru na velké investiční akce – divadlo, 

knihovna, sportovní hala, bytové domy pro seniory ve výši 110 mil. Kč v letech 2024-2025. Obdobně navrhuji 

postupovat v případech nákupů pozemků, nemovitostí pro další generace (Koňský trh, bytové zóny, niva Jizery, 

garáže u Raka). Vzhledem k turbulentnímu vývoji ekonomiky navrhuji přijmout na krátkodobé výkyvy příjmů či 

předfinancování dotačních akcí kontokorentní úvěr ve výši 20 mil. Kč (kontokorent v letech 2019-2021 nemusel být 

čerpán). Z hlediska výše zadlužení města je stávající zadlužení vnímané bankami jako zdravé. Zákon o rozpočtové 

odpovědnosti hovoří o nepřekročení hranice 60% průměru příjmů města za poslední 4 roky. Stávající zadluženost 

roku 2021 se pohybuje na 24,01%, v kritickém roku 2025 by pak byla na 30,52 %. 

 

Diskuse: p. Miklík 

V diskusi zaznělo: Energie máme vysoutěžené do roku 2022. 

 

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

Rozprava:  

Předkládáme vám tímto k projednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2021 mezi městem Turnov a organizací Zdravotně sociální služby 

Turnov, příspěvková organizace, schválené Zastupitelstvem města Turnov dne 28. 1. 2021. 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé 

druhy registrovaných sociálních služeb. Celková výše vyrovnávací platby na rok 2021 zůstává stejná, a to ve výši 

21.383.000 Kč. Je třeba pouze upravit výši částek na druhy služeb podle předpokladu čerpání. Tímto dodatkem se 

ruší odstavec č. 3 Článku III smlouvy a nahrazuje se novým. 

 

Diskuse: p. Kordová 

V diskusi zaznělo: Sociální komise a rada města se tím také zabývaly. 

 

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   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám žádost o individuální dotace společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. (dále jen MST), která 

žádá na základě již schválené alokace v rozpočtu na rok 2021 a na základě požadavku alokace na rok 2022: 

 

- o investiční dotaci ve výši 2,3 mil Kč na financování "Přístavba a vestavba ZS – I. etapa vestavba" 

zimního stadionu Ludvíka Koška v Turnově. Částka 2,3 mil. Kč na vestavbu zimního stadionu byla v rámci 

provozního rozpočtu a investičního plánu MST pro rok 2021 schválena Radou města v působnosti valné 

hromady MST dne 4. 11. 2020 – usnesení RM č. 649/2020. Následně byla zahrnuta do rozpočtu města na 

rok 2021. Projekt realizovala společnost B. C. M. company s. r. o. (výběr dodavatele investiční akce byl 

schválen v rámci výběrového řízení Radou města v působnosti valné hromady MST dne 28. 1. 2021, 

usnesení č. 55/2021). Realizace stavby byla ukončena schváleným kolaudačním řízením dne 14. 10. 2021. 

Z dotace bude uhrazena fakturace dodavatele stavby ve výši 2 144 tis. Kč a další předpokládané náklady ve 

výši cca 200 tis. Kč, které vynaloží MST na připojení EPS a drobného vybavení. V případě rozhodnutí 

Zastupitelstva města o poskytnutí dotace na tento účel bude s příjemcem dotace uzavřena smlouva o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. Na základě uzavřené smlouvy bude příjemci poskytnuta dotace 

do 31. 12. 2021. Finanční vypořádání bude poskytovateli dotace předáno po ukončení realizace projektu, 

dle ujednání ve smlouvě nejdéle však do 31. 3. 2022. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

č. 7-21-010 je přílohou tohoto materiálu. 

 

- o investiční dotaci ve výši 2 mil. Kč na financování projekční přípravy rekonstrukce a rozšíření sportovní 

haly v Turnově 2 v Alešově ul. V dubnu 2020 bylo v orgánech města schváleno a následně podepsáno 

memorandum o vzájemné spolupráci při obnově haly mezi městem Turnov a Tělovýchovně sportovním 

clubem Turnov, z. s. (dále jen TSC Turnov) - usnesení ZM č. 68/2020. Předpokládaný koncept a 

harmonogram transakce smluvních vztahů mezi městem Turnov a spolkem TSC Turnov, následně pak 

MST, schválila Rada města na svém jednání dne 9. 6. 2021 - usnesení RM č. 397/2021. Částka 1,5 mil. Kč 

na projekční přípravy rekonstrukce haly byla projednána Radou města v působnosti valné hromady MST 

dne 4. 11. 2020 – usnesení RM č. 649/2020, a to v rámci provozního rozpočtu a investičního plánu MST 

pro rok 2021. Částka 1,5 mil. Kč byla na tento účel zahrnuta do rozpočtu města na rok 2021. Navýšení této 

částka o cca 500 tis. Kč bylo projednáno radou města dne 9. 6. 2021 v rámci úpravy investičního plánu 

MST na rok 2021. Částka 500 tis. Kč bude proto zahrnuta do návrhu rozpočtu města na rok 2022. Finanční 

plán projekční přípravy rekonstrukce a rozšíření haly je rozdělen do 4 částí: 1. část – studie v hodnotě cca 

300 tis. Kč (fakturace již proběhla), 2. část - projektová dokumentace, tj. sloučená dokumentace pro územní 

rozhodnutí a stavební povolení v hodnotě cca 1,3 mil. Kč (plánovaní fakturace 11/2021 a další náklady na 

zajištění potřebných dokumentů (geolog. průzkum, atd.), 3. část - inženýring k zajištění stavebního 

povolení (práce po dokončení projektové dokumentace, horizont 12/21 - 4/22) a 4. část (realizační 

dokumentace, autorský dozor, atd.), bude realizována na základě výzvy dodavatele (pravděpodobně až po 

financování celé stavby). Celková předpokládaná částka je cca 2,2 mil. Kč. V případě rozhodnutí 

Zastupitelstva města o poskytnutí dotace na tento účel bude s příjemcem dotace uzavřena smlouva o 
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poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. Investiční dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách, tj. záloha 

dotace ve výši 1,5 mil. Kč bude vyplacena do 31. 12. 2021 (dle alokace v rozpočtu města na rok 2021) a 

doplatek dotace ve výši 500 tis. Kč bude vyplacen z rozpočtu na rok 2022, a to do 30 dnů od schválení 

rozpočtu města na rok 2022 v zastupitelstvu města Turnov. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté dotace 

bude příjemcem dotace předáno nejpozději do 31. 12. 2022. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města č. 7-21-010 je přílohou tohoto materiálu. 

 

Diskuse: 0 

 

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   
 

Rozprava:  

Na základě schváleného memoranda z dubna 2020 mezi Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, z. s. a městem 

Turnov Vám předkládám ke schválení navazující smluvní vztahy o převodu sportovní haly v Turnově 2 do majetku 

města Turnov.  

Předmětem schválení v zastupitelstvu města jsou: 

1. Třístranná "zastřešující" smlouva - obsahem této "zastřešující smlouvy" je i řešení situace, kdyby se akce 

nerealizovala (což by vedlo k neuzavření převodní smlouvy nebo aplikaci rozvazovací podmínky/odstoupení od 

smlouvy/dohody o zrušení převodních smluv. Přílohami této "zastřešující smlouvy" jsou jednotlivé realizační 

smlouvy.  

2. Darovací smlouva mezi TSC a městem.  

Další dvě smlouvy budou schvalovány radou města: 

3. Nájemní smlouva (úplatném) haly mezi městem a Městskou sportovní Turnov, s. r. o. uzavřená nejdéle do doby 

podání žádosti o dotaci. Ve smlouvě se musí posoudit výše nájmu ve vztahu k cenám služeb v hale a platbám města 

na provoz a údržbu haly, výše bude stanovena na základě posudku a konzultaci s auditorskou firmou.  

4. Smlouva o správě haly uzavřená mezi Městskou sportovní Turnov, s. r. o. a TSC uzavřená následně (paralelně) s 

nájemní smlouvou. Smlouva řeší správu a provoz do doby zahájení prací na rekonstrukci do kdy chce TSC zachovat 

stávající stav, a v souvislosti s tím i odpovídající finanční zajištění správy haly. 

 

Diskuse: p. Knížek, p. Hocke, p. Svobodová, p. Veselka, p. Miklík, p. Reichl 

V diskusi zaznělo: Je to důležité sportoviště. Nevím, jak se dnes vyvíjí projektování? Termín je pro mě moc blízko. 

Jak bude fungovat nájem TSC vůči Městské sportovní Turnov? Není mi jasné, jakou částku budeme navyšovat? 

Jsem přesvědčen, když to dělají organizace, které se na to soustředí.; Projektová dokumentace je v tuto chvíli 

odevzdaná, probíhá inženýring.; Zatím vycházíme z ceny, která byla stanovená v realizační studii. Ceny se mění, 

nyní jsou hodně nahoře. Později budeme ceny počítat z realizační dokumentace. Propočty nájmu konzultujeme s Ing. 

Šubertem. Ekonomický vztah bude nastaven stejně jako na ostatních sportovištích.; Za mě je postup logický jak 

věcně tak časově.; Nevím, jestli se peníze na rekonstrukci seženou. Kdybych teď nezvedl ruku pro navržené 

usnesení, tak se zítra nemůžu podívat do očí svým kolegům. 
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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] 

 

  

13. Kontrolní výbor zastupitelstva města - plán činnosti, změny ve členství   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám materiál týkající plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města.  

 

1) Kontrola plnění usnesení ZM a RM  

2) Kontrola dodržování právních předpisů výbory, komisemi a MÚ na úseku samostatné působnosti  

3) Plnění kontrolních úkolů uložených ZM  

4) Kontrola aktuálnosti obecně závazných vyhlášek města  

5) Účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem dle RM  

6) Kontrola práce a služeb zadaných zřizované organizaci Technické služby Turnov s.r.o. za rok 2020 a 2021  

7) Kontrola vynaložených prostředků z městského rozpočtu organizační složce města – Sbor hasičů Města Turnova  

8) Kontrola investiční akce "ZŠ Mašov"  

 

Rezignace na členství v kontrolním výboru ZM. 

Dne 14. listopadu 2021 obdržel starosta města rezignaci formou emailu od pana Ing. Michala Kříže na členství 

v kontrolním výboru ZM. 

V této chvíli je obsazeno 6 míst ve výboru ze 7. 

Koalice nadále nabízí pozici předsedy kontrolního výboru a tedy i organizaci tohoto výboru kolegům z opozice. 

 

Diskuse: p. Svobodová, p. Honzáková, p. Špinka, p. Kordová, p. Knížek, p. Zeman 

V diskusi zaznělo: Neměli bychom vzít na vědomí rezignaci p. Kříže, když není přítomen?; Je to na zastupitelstvu.; 

Materiál je úplně stejný jako minule. Navrhuji o stažení usnesení a předložení na příštím jednání se změnami.; 

Navrhuji schválit plán kontrol a nechat rozdělení úkolů na kontrolním výboru.; Předsedkyně předkládá tento plán 

proto, aby mohly být prováděny kontroly.; Počkala bych na prosincové jednání ZM a na předsedkyni. Pan Zeman 

sedí v auditoriu, tak se ho můžeme zeptat.; Na posledním jednání Kontrolního výboru jsem byl a vše je v zápise. 

 

p. Zeman osobně potvrdil svůj zájem setrvat v kontrolním výboru ZM 

 

p. Knížek navrhl hlasovat o každém usnesení zvlášť 

 

 

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] 
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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   
 

Rozprava:  

Na zářijovém jednání Zastupitelstva města Turnov jste schválili vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení 

výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka (TGM).  

V materiálu v září 2021 byly předloženy a odsouhlaseny konkrétní podmínky soutěže, které obsahovaly i informace 

o finanční náročnosti soutěže. Na odměny soutěžícím mělo být určeno 150 tis. Kč a na samotnou realizaci objektu 

dle vítězného návrhu 1 mil. Kč.  

Dne 2. 11. 2021 se sešli nominovaní členové poroty, kteří měli společně projít podmínky a dohodnout se na vypsání 

soutěže. Po proběhlé diskuzi porotců je zřejmé, že bude třeba ještě upravit podmínky vyhlášení, aby odpovídaly 

současné situaci, zejm. v oblasti finanční náročnosti a termínů. Upraveny mají být zejména odměny soutěžícím – 

navýšení ze 150 na 200 tis. Kč a na samotnou realizaci objektu dle vítězného návrhu mají být určeny 2 mil. Kč 

oproti původnímu 1 mil. Kč.  

 

Předpokládaný harmonogram: 

- 11/2021 schválení vypsání soutěže v ZM 

- 12/2021 ustavující schůze poroty 

- 12/2021 vyhlášení soutěže 

- 3/2022 odevzdání návrhů 

- 3/2022 hodnotící zasedání 

- projednání v komisích a výborech 

- 4/2022 schválení výsledků v ZM 

- během roku 2022-2023 realizace 

 

Z uvedeného důvodu Vám předkládáme upravené podmínky vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení výtvarného 

objektu věnovaného osobnosti TGM. 

 

Diskuse: 0 

 

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   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám na vědomí pozvánku na Valnou hromadu společnosti a k posouzení novou smlouvu čtyř akcionářů 

Krajské nemocnice Liberec, a. s. (dále KNL). 

Pozvánka na Valnou hromadu nemocnice 

Valná hromada Krajské nemocnice Liberec, a. s., se budou konat dne 17. 12. 2021 od 8.00 hod. v budově Krajské 

nemocnice Liberec, Husova 357/10, Liberec I - Staré Město. 

 

Program valné hromady 17. 12. 2021: 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Odstoupení z funkce člena dozorčí rady (LK - M. Půta) 

4. MUDr. Zdeněk Šembera - informace a hlasování o konkurenčním postavení člena Dozorčí rady Krajské 

nemocnice Liberec, a. s. a možnosti existence střetu zájmů 

5. Volba nových členů dozorčí rady (LBC - Z. Šembera, J. Marek, TUR - T. Hocke, J. Uchytil, FRY - J. Stodůlka) 

6. Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleným členům rady 
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Nová smlouva čtyř akcionářů Krajské nemocnice Liberec, a.s. (dále KNL) 

Předložení smlouvy je dalším krokem v rámci přijmutí čtvrtého akcionáře – města Frýdlantu, které se uskutečnilo na 

valné hromadě společnosti 8. října 2021. O tomto záměru jste byli dlouhodobě informováni a byl součástí pozvánky 

na valnou hromadu, o které jednalo zářijové zastupitelstvo města. 

 

Aktuální majetkové poměry KNL: 

 dosavadní podíly nové podíly 

Liberecký kraj 74,826% 72,109% 

Statutární město Liberec 15,407% 14,847% 

Město Turnov 9,767% 9,412% 

Město Frýdlant - 3,630% 

Celkem 100,000% 100,000% 

 

Při vstupu čtvrtého akcionáře doporučil právní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje vypracovat novou smlouvu 

akcionářů. Dohodnutý text smlouvy je součástí materiálu. Smlouva vychází z přijatého memoranda mezi 

Libereckým krajem, městem Turnov, Liberec a Frýdlant. 

Co již ve smlouvě není nebo se změnilo: 

- V odst. 1.1 je doplněna definice podstatné změny zdravotní péče. 

- V odst. 3.3 je doplněno ustanovení o členu DR za zaměstnance turnovské nemocnice, v případě kdyby žádný 

zaměstnanec za turnovskou nemocnici nebyl do DR zvolen. Pak mají zaměstnanci právo vyslat do DR hosta. 

Stávající ustanovení, odporovalo zákonu o obchodních korporacích. 

- V odst. 4.4 se hovoří o podstatné změně v rozsahu zdravotní péče v turnovské nemocnici (původně se hovořilo o 

změně – k drobným změnám dochází každý rok). 

- Vypadl odstavec o samostatném investičním plánu pro turnovskou nemocnici. Ten pojednával o roční investici do 

turnovské nemocnice ve výši odpisů + 3mil.Kč. Tato podmínka byla od vstupu turnovské nemocnice do KNL vždy 

splněna a to ještě se zásadně větším plněním. Vypadlo v návaznosti na možné požadavky ze strany Frýdlantu, jehož 

budovy nejsou v dobrém technickém stavu. Tuto podmínku je možné ošetřit kontrolní činností v rámci DR. 

 

Ze záležitostí již uvedených v minulém znění bych rád zdůraznil: 

- Od 1. 1. 2025 se bude snižovat počet členů DR z 15 členů na 12 členů. Důvodem je přání největšího akcionáře 

doplněné vkladem do vlastního jmění společnosti ve výši 1,68 mld. Kč (financování CUM). 

Tím dojde k ponížení počtu členů v DR KNL za Turnov na jednoho člena za město. (zaměstnanci 4, LK 5, LBC 1, 

TUR 1, FRY 1). 

- Možnost vytěsnění minoritních akcionářů za 50 let. 

- Možnost akcionářů vkládat finance do vlastního jmění společnosti a zvyšovat tak svůj procentní podíl ve 

společnosti. 

- Každý rok bude KNL vkládat min. 20 mil. Kč na transparentní účet CUM. 

- Schůze představenstva mají právo se účastnit zástupci akcionářů. 

 

Diskuse: 0 

 

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   
 

Rozprava:  

Nikdo z občanů se nepřihlásil. 
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P. Hocke přečetl část dopisu, který mu poslala p. Jiránková, která si stěžuje na nepořádek pod mostem v Palackého 

ulici. 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 2. listopadu 2021 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. arch. Václav Hájek 

ověřovatel zápisu 

 


