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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 16. prosince 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, Ivan Kunetka, 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: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 

Jiří Mikula, Ing. Tomáš Roubiček           

 

Jiří Mikula, Ing. Tomáš Roubiček 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Ing. Jana Chlupová 

 

Ing. Tomáš Špinka, Eva Kordová 

 

Přítomno 0 občanů 
 

 

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 nebyl zařazen žádný jiný bod.  

Bylo navrženo, jenom předřadit bod 9. před bod 8. 

 

 

Usnesení ZM č. 327/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání. 
 

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

 

 

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. Smlouva o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí kupní z 

LAMA RESIDENCE a.s. na Výšinka v Ráji, a.s. 

Ing. Tomáš Hocke              17:05 – 17:25                                                                      

3. Odkoupení pozemků v údolí Jizery        

4. Projednání studie k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách a 

architektonické studie biotopu v Dolánkách 

       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

5. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 

poskytnutí vyrovnávací platby pro rok 2021 

Mgr. Jana Svobodová         17:25 – 18:00                                                                           

6. 

7. 

 

8. 

Individuální dotace TJ Sokol Turnov 

Individuální dotace pro VHS Turnov – kanalizační řad 

Přemyslova ulice – Stebénka 

Městské organizace – smlouvy SGEI pro rok 2022 

 

Ing. Tomáš Hocke 

 

Mgr. Petra Houšková                                                                          

      

Záležitosti odboru finančního 

9. Návrh rozpočtu na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke              18:00 – 18:20                                                                     

10. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021        

Ostatní 

11. Vodohospodářské sdružení Turnov – daňově-účetní analýza RNDr. Josef Uchytil, DiS. 18:20 – 18:55 

zastupitel města                                                                           

      

12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

13. Mikroregion Jizera - kontrolní zpráva o finanční činnosti v roce 

2021 

Mgr. Petra Houšková                                                                                      

14. 

15. 

Žádost majitelů objektu Vila Magic Turnov o legalizaci kasina 

Kontrolní výbor zastupitelstva města - volba člena 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

16. Příspěvky občanů                                            18:55 – 19:00                                  

 

 

 

 

2. Smlouva o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí kupní z LAMA RESIDENCE a.s. na Výšinka v Ráji, a.s.  
 

Rozprava:  

Společnost LAMA RESIDENCE a. s. uzavřela s městem Turnov dne 8. 4. 2020 smlouvu o smlouvě budoucí kupní, 

ke které byl uzavřen dodatek č. 1 dne 20. 11. 2020. Smlouva řešila budoucí prodej pozemků pro výstavbu bytových 

domův v ul. U Tří svatých vč. příslušné infrastruktury (usnesení Zastupitelstva města Turnov dne 27. 2. 2020, č. 

usnesení 34/2020). Dne 19. 11. 2021 byla na město Turnov, odbor správy majetku doručena žádost společnosti 

LAMA RESIDENCE a. s. o udělení souhlasu s postoupením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na společnost 

Výšinka v Ráji, a. s. Předložený návrh nechal odbor správy majetku zkontrolovat advokátní kanceláří Doucha Šikola 

advokáti s. r. o., která doplnila u vyslovení souhlasu města Turnova prohlášení ve smyslu ustanovení § 1899 odst. 1 

občanského zákoníku o tom, že město Turnov odmítá osvobození postupitele (tj. LAMA RESIDENCE a. s.) ze 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tj. město Turnov může po postupiteli (LAMA RESIDENCE a. s.) požadovat, aby 

plnil, neplnil-li by postupník (Výšinka v Ráji, a. s.) převzaté povinnosti. S tímto doplněním do smlouvy o postoupení 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní byl postupník i postupitel seznámen a s doplněním souhlasí. Rada města žádost 

společnosti LAMA RESIDENCE a. s. projednala na svém zasedání dne 16. 12. 2021. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 238/2021 

ZM souhlasí  

s postoupením veškerých práv a povinností postupitele LAMA RESIDENCE a. s. ze smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na postupníka Výšinka v Ráji, a. s., dle podmínek Smlouvy o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

mezi LAMA RESIDENCE a. s., se sídlem Rybná 116/24, Praha 1, IČ 07253028 a Výšinka v Ráji, a. s., se sídlem 

Jaurisova 515/4, Praha 4, IČ 11965479. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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3. Odkoupení pozemků v údolí Jizery   
 

Rozprava:  

Předkládáme zastupitelstvu města Turnov nabídku paní xxxxxxxxxxxx zastoupené zprostředkovatelem na 

odkoupení několika pozemků v údolí řeky Jizery. Jedná se o pozemky p. č. 764/24, 764/54 a 764/69, a 

spoluvlastnické podíly ve výši 1/21 na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí zakreslené jako cesty, celkem je 

to 7 pozemků o celkové výměře 3 261 m2, podíl 1/21 představuje 155,3 m2, vše v k. ú. Daliměřice, obec Turnov.  

Pozemky jsou vedené jako trvalý travní porost a dle územního plánu jako plochy zeleně sídelní a přírodního 

charakteru, nacházejí se v aktivní zóně záplavového území. Město Turnov vlastní v dané lokalitě pozemek s 

beachvolejbalových hřištěm, který těsně navazuje na nabízené pozemky. Koupí nabízených pozemků by mohl 

vzniknout zajímavě velký celek pro budoucí rozšíření možností sportovně rekreačního využití tohoto jedinečného 

území pro obyvatele města i návštěvníky. Paní xxxxxxxxxx navrhuje kupní cenu ve výši 45 Kč/m2, tj. při výměře 

pozemků celkem 6 042 m2, celkem 271 890 Kč, kupní cena za podíly na pozemcích je 6 988 Kč, tj. celkem 278 878 

Kč. Město Turnov by dále hradilo poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 329/2021 

ZM schvaluje  

odkoupení pozemků od paní xxxxxxxxxxxxxx - pozemky  p. č. 764/24, 764/54 a 764/69, k. ú. Daliměřice a 

spoluvlastnických podílů ve výši 1/21 z celku pozemků zapsaných na LV č. 478, 4802, 3570 a 5333, vše k. ú. 

Daliměřice za kupní cenu ve výši 45 Kč/m2, tj. celkem 278.878 Kč. 
 

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

 

 

  

4. Projednání studie k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách a architektonické studie biotopu v Dolánkách  
 

Rozprava:  

Koncem roku 2020 byla s firmou VRV, a.s. uzavřena smlouva na zpracování studie "proveditelnosti" k možné 

realizaci přírodního koupacího biotopu v lokalitě bývalého koupaliště v Dolánkách. 

Firma nechala provést geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický průzkum. Pomocí geofyzikálního 

("radarového") mapování a zemních vrtů byl prověřen stav podloží, hloubka podzemní vody a byly provedeny 

čerpací zkoušky na vydatnost a kvalitu podzemní vody. 

Na základě zadání byly postupně prověřeny různé tvary, umístění, různé velikosti, dvě varianty výměny vody a tři 

varianty způsobu zásobení vodou. Vše bylo vyhodnoceno z hlediska odhadovaných investičních a provozních 

nákladů. Ověření tvaru a polohy biotopu bylo následně v 04/2021 zadáno Ing. arch. Hájkovi, který vypracoval 

architektonickou studii. 

 

Z pracovních jednání mezi projektanty, odborem správy majetku, odborem životního prostředí MÚ Turnov, Správou 

CHKO Český ráj a vedením města vyplynuly následující závěry, které jsou zároveň výstupem obou studií: 

Poloha a velikost: Biotop musí být umístěn mimo aktivní zónu záplavového území.  

Tvar: Biotop je dle požadavků CHKO navržen jako organický (oblé tvary s pozvolnými přechody obrysů). 

Čistota vody: V biotopu musí být zajištěna výměna vody buď průtokem, nebo cirkulací přes čisticí zónu. 

Zásobení vodou: 

1. Zásobení vodou z Jizery (náhon či hlavní tok), které se díky blízkosti nabízí, je omezeno legislativně a 

majetkovými poměry.  

2. Dotace vodou průsakem z podloží je vzhledem zastižení podzemní vody až cca 2 m pod plánovaným dnem 

biotopu vyloučena. 

3. Dopouštění vodovodem (odpadní voda ze Šlejferny) vyloučena po jednáních se SčVK. Kvalitní pitná voda 

ponechána jako rezerva pro zásobení města. 

4. Čerpání z vrtu: Tato možnost byla dále propracována ve dvou podvariantách (obě v součástí studie).  

 

Průtočná varianta = biotop průběžně dotován vodou z vrtu, odpadní voda přepadá do Jizery.   

Varianta s cirkulací = voda v biotopu je pomocí oběhových čerpadel čištěna v biologické čisticí zóně s vodními 

rostlinami, vodou z vrtů je doplňován pokles hladiny způsobený odparem a dýcháním rostlin. U průtočné varianty 

odpadá nutnost péče o čisticí zónu, jsou zde však výrazně vyšší náklady za odběr podzemní vody (poplatek 3 

Kč/m3).  

Obě varianty jsou reálné, provozní náklady jsou cca 330 tis./rok u průtočné varianty oproti cca 90 tis./rok u varianty 

s cirkulací. Ceny bez DPH. 
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Předpokládané investiční náklady na vybudování navrženého biotopu s čisticí částí jsou cca 9,5 mil. Kč. Průtočná 

varianta by byla cca o 1,5 mil. Kč levnější (menší rozsah zemních práce, těsnění dna, bez výsadby vodních rostlin 

apod.). Ceny bez DPH. Technické vybavení obou variant je srovnatelné (místo cirkulačních čerpadel je nutné osadit 

více silnějších čerpadel pro podzemní vody). Zázemí a úpravy okolí jsou pro obě varianty srovnatelné. 

Existuje reálná šance na získání kofinancování z dotačních programů na hospodaření s vodou v krajině. Ze známých 

programů – Lib. kraj poskytuje dotaci max. 1. mil Kč. Další konkrétní možnosti nebyly dosud prověřeny. Po 

posouzení předkládaných variant doporučujeme rozpracovat variantu s biologickou čisticí částí. Nižší provozní 

náklady vyrovnají vyšší investici zhruba do 6 let, a navíc je zde benefit ekologičtějšího přístupu ke krajině než 

kontinuální čerpání podzemní vody.  

 

Diskuse: p. Špinka, p. Jiránek, p. Miklík, p. Kunetka 

V diskusi zaznělo: doplňující informace podal Ing. Hocke, takovéto informace by se měli prodiskutovat předem a ne 

až na ZM, kde by se měl projekt už schvalovat. Nejedná se o utajenou záležitost, bylo to projednáváno v komisích, 

cena odpovídá výkonu, nelíbí se mi technologie projektu, biotop se v budoucnosti snad napojí na Jizeru. 

 

 

Usnesení ZM č. 330/2021 

ZM projednalo  

studii k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách zpracovanou firmou VRV, a. s. s datem zpracování září 2021 a 

architektonickou studii koupacího biotopu v Dolánkách zpracovanou Ing. arch. Hájkem s datem zpracování srpen 

2021 a s těmito studiemi souhlasí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/1/3] 

  

 

Usnesení ZM č. 331/2021 

ZM schvaluje  

zadání dalšího stupně projektové přípravy koupacího biotopu v Dolánkách, tj. zpracování dokumentace k územnímu 

rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro realizaci stavby (pro výběr zhotovitele). 

Rozpracována bude varianta s cirkulací vody v biotopu přes biologickou čisticí část s doplňováním vody ze zemního 

vrtu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/1/3] 

 

 

  

5. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby pro rok 2021  
 

Rozprava:  

V prosinci 2020 byla Zastupitelstvem města Turnov schválena Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. Zastupitelstvo 

města na svém jednání dne 28. 1. 2021 schválilo RO č. 1 pro městský rozpočet roku 2021 ponížení provozního 

příspěvku z důvodu schválení zákona o zrušení super hrubé mzdy na konci roku 2020 a snížení daňových příjmů 

města. Příspěvek byl ponížen o 477 tis. Kč na celkových 9 081 tis. Kč. Tato skutečnost byla zohledněna v rámci 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 17. 12. 2020. 

Z důvodu propadu tržeb na koupališti v důsledku špatného počasí a protiepidemických opatření vlády doporučila 

Rada města na svém jednání dne 3. 11. 2021 usnesením RM č. 702/2021 schválit v rámci nejbližšího rozpočtového 

opatření navýšení provozního příspěvku o 500 tis. Kč na celkových 9 581 tis. Kč. Navýšení je projednané v rámci 

rozpočtového opatření je třeba zohlednit i ve smlouvě, kterou je provozní příspěvek společnosti poskytován. Proto 

Vám předkládáme ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 17. 12. 2020. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 332/2021 

ZM schvaluje  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

pro společnost Městská sportovní Turnov s. r. o. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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6. Individuální dotace TJ Sokol Turnov   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám opětovně žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov na poskytnutí individuální dotace ve 

výši 1,2 mil. Kč, která má být využita na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí historického objektu Sokolovny.  

V rámci rozpočtového opatření č. 5 budou vyčleněny finanční prostředky pro tento účel. V případě, že zastupitelstvo 

rozhodne vyhovět této žádosti o dotaci, bude s příjemcem dotace uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté dotace bude příjemcem dotace předáno 

nejpozději do 31. 12. 2022.  

Výše dotace je v návrhu smlouvy uvedena dle navrhovaného usnesení Zastupitelstva města ve výši 0,65 mil. Kč. 

Navrhovaná výše dotace vychází z výsledků předchozích projednávání předmětné žádosti o dotaci v Radě a 

Zastupitelstvu města Turnov. Zbylé části požadavku bude vyhověno formou materiálního daru. Město Turnov 

poskytne spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov žulové kostky na úpravu ploch v okolí sokolovny ze svého 

majetku na základě darovací smlouvy. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 333/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 650 000 Kč a dar dlažebních kostek z majetku 

města Turnova pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na realizaci úpravy veřejně přístupných 

ploch v okolí historického objektu Sokolovny v Turnově, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-

21-011, 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) – [24/0/0] 

 

  

7. Individuální dotace pro VHS Turnov – kanalizační řad Přemyslova ulice – Stebénka   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám k posouzení žádost Vodohospodářského sdružení Turnov (dále VHS) ke spolufinancování 

havarijního stavu kanalizace v úseku Přemyslova ulice – Stebénka ve výši 20% investice, minimálně 300 tis. Kč. 

Jedná se o stávající kanalizační řad ve vlastnictví VHS, který má dle dohody o financování v rámci Rady 

Vodohospodářského sdružení Turnov financovat VHS. V žádosti jsou zmiňovány nové dešťové vody, které jsou do 

kanalizace zaústěny. Město Turnov, ani žádný další investor však v poslední době nevybudoval nějaké nové 

zpevněné plochy či objekty v této lokalitě. Smíšená kanalizace odvádí splaškové vody ze stávajících nemovitostí a 

dešťové vody ze stejných ploch Přemyslovy ulice, stejně jako v minulosti. Úprava, kterou provedly Technické 

služby Turnov, s. r. o. spočívala spíše v řešení neuspokojivého stavu po Rekonstrukci Přemyslovy ulice, který vedl 

k navedení dešťových vod na příjezdovou cestu a do zahrady rodiny xxxxxxxxxx. Rekonstrukci Přemyslovy ulice 

provádělo investorsky VHS v roce 2018 a město Turnov na tuto rekonstrukci přispělo 3,4 mil. Kč. Rovněž je potřeba 

říci, že úprava komunikace s liniovým odvodnění provedená Technickými službami Turnov v letošním roce stála cca 

0,15 mil. Kč. 

 

Diskuse: p. Hejduk, p. Uchytil, p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Přemyslova ulice byla postavena, je havarijní situace kanalizace, kterou opravoval VAK a v té 

souvislosti přišel požadavek na rekonstrukci z důvodu, nové dešťové vody, která teče do zahrad a město podle VHS 

slíbilo peníze, ale nedodalo. VHS disponuje prostředky na financování oprav, ale na tuto akci už VHS nemělo 

prostředky, VHS je odpovědné za splaškové vody a ne dešťové, z důvodu havárie jsme pustili do splaškové 

kanalizace dešťovou vodu a na to jsme chtěli peníze, z ploch tekla dešťová voda do zahrad. Ve sdružení VHS mělo 

město zástupce, tak proč jste nereagovali záporně, reagovali jsme neutrálně, situaci jsme chtěli prověřit, protože tam 

žádné nové domy či zpevněné plochy, z kterých by stékala dešťová voda, nevznikly. 

 

 

Usnesení ZM č. 334/2021 

ZM neschvaluje  

finanční podporu – individuální dotaci pro spolufinancování havarijního stavu kanalizace v úseku Přemyslova ulice 

– Stebénka, o kterou požádalo Vodohospodářské sdružení Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/7/0] 
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8. Městské organizace – smlouvy SGEI pro rok 2022   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám k projednání materiál, který se týká příspěvku poskytovaného městským organizacím, který spadá 

do režimu pověření službami obecného hospodářského zájmu, tzv. SGEI. 

 

1) Za oblast kultury se jedná o: 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o., které vykovává pro zřizovatele – město Turnov – činnost, která je označena jako 

SGEI a vzhledem k výši finančních prostředků, které jsou této organizaci poskytovány z rozpočtu, je nutné 

financování na základě Pověření (schváleno v roce 2013, platnost deset let) a finanční prostředky budou 

poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu (příloha č. 1). 

 

2) Za oblast sportu se jedná o: 

Městskou sportovní Turnov, s. r. o., která vykonává pro zřizovatele – město Turnov – činnost, která je označena jako 

SGEI a vzhledem k výši finančních prostředků, které jsou této organizaci poskytovány z rozpočtu, je nutné 

financování na základě Pověření (schváleno v roce 2019, platnost deset let) a finanční prostředky budou 

poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu (příloha č. 2). 

 

3) Za oblast památek a cestovního ruchu se jedná o: 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, která vykonává pro zřizovatele – město Turnov – 

činnost, která je označena jako SGEI, ale vzhledem k výši finančních prostředků, bude řešena formou podpory de 

minimis do částky 500.000 EUR za 3 účetní roky. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě Smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (příloha č. 3). 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 335/2021 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost 

Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 336/2021 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

  

 

Usnesení ZM č. 337/2021 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro organizaci Turnovské 

památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

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

 

 

  

9. Návrh rozpočtu na rok 2022   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2022. Příjmy předpokládáme ve výši 

383799 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 320843 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 80176 tis. Kč a 

financování ve výši 17220 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování. V roce 2022 se celkové zadlužení města sníží o částku 23 mil. Kč (splátky úvěrů), a to na 

částku 85 mil. Kč (dlouhodobé úvěry). Celý rozsáhlý materiál včetně podrobného rozpisu je k dispozici 

v podkladech pro zastupitelstvo na webu města. 



7  Zápis Zastupitelstva města Turnov 16. 12. 2021 

Diskuse: p. Knížek, p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: za finanční výbor ani na jednom jednání rozpočet neprošel, ani na pracovním ZM nebyl zájem o 

tento bod, proč koalice nezajistila účast svých zástupců na finančním výboru, způsobila to karanténa a zdravotní 

potíže, můžeme znát důvody, které byly důvodem nepřijetí rozpočtu na finančním výboru, máte tam své zástupce. 

 

 

Usnesení ZM č. 338/2021 

ZM schvaluje  

rozpočet města na rok 2022 jako schodkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2022. 

Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 383 799 000,00 Kč 

z toho: 

daňové příjmy 282 770 000,00 Kč 

nedaňové příjmy 58 543 000,00 Kč 

kapitálové příjmy 2 448 000,00 Kč 

transfery 40 038 000,00 Kč 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 401 019 000,00 Kč 

z toho: 

běžné výdaje 320 843 000,00 Kč 

kapitálové výdaje 80 176 000,00 Kč 

Financování ve výši 17 220 000,00 Kč 

z toho: 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, čerpání kontokorentního úvěru + 40 220 016,00 Kč 

splátky půjček – 23 000 016,00 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/3/2] 

 

 

  

10. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021. 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 18.837 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 17.987 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 19.155 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

snižují o 1.168 tis. Kč.  

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 5 se navyšuje o 12.044 tis. Kč na částku ve výši 28.513 tis. Kč, viz ř. 453.  

Financování se zvyšuje o 150 tis. Kč, na částku ve výši 5.795 tis. Kč.  

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

 

Diskuse: p. Knížek 

V diskusi zaznělo: finanční výbor doporučil schválit tento návrh RO  č. 5 na rok 2021. 

 

 

Usnesení ZM č. 339/2021 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 5 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 483.935.195 Kč, navýšením o částku 

17.836.912 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 489.729.653 Kč, navýšením o částku 17.986.912 Kč, a 

financování na částku ve výši 5.794.458 Kč, navýšením o částku 150.000 Kč. 
 

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

 

 

  

11. Vodohospodářské sdružení Turnov – daňově-účetní analýza   
 

Rozprava:  

Navrhovanou úpravu stanov VHS Turnov jsme na minulém jednání ZM odmítli. Jednání o stanovách v rámci RS 

VHS Turnov bylo formálně přerušeno, fakticky odloženo na neurčito. Do samotných a dlouhých jednání o nových 

stanovách jsme přitom šli se dvěma základními cíli:  
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1) narovnat pozici města Turnova v rámci svazku – aktuální zastoupení (3 z 28, tedy zhruba 11%) neodpovídá ani 

tržbám (40%), ani majetku (31%), ani počtu obyvatel (31%),  

2) vyprecizovat otázku majetkového vypořádání v případě, že by člen svazek opouštěl. Tak, aby takové vypořádání 

bylo spravedlivé.  

V bodě 2) návrh nových stanov dokonce významně zhoršoval postavení členů svazku, kdy se nebere v potaz vybrané 

vodné a stočné na území člena, jakožto nejvýznamnější zdroj pro obnovu majetku. Stávající stanovy přitom 

ponechávají možnost spravedlivějšího vyrovnání.  

V bodě 1) navýšení na 6 z 34 (zhruba 18%) fakticky postavení města Turnova ve svazku nijak neposiluje – u 

klíčových otázek (míra zadlužení svazku, rozpočet a s ním související tempo obnovy majetku a výše vodného a 

stočného) bychom i nadále byli přehlasováváni.  

 

Z městského rozpočtu (nad rámec vybraného vodného a stočného) jde ročně do VHS zhruba 12 mil. Kč. Na 

konkrétní akce na území města. K tomu ovšem dalších 40 mil. Kč získává VHS přes provozovatele z vybraného 

vodného a stočného od občanů a firem na území města Turnova. Podtrženo, sečteno, z těchto 40 mil. Kč pak jde 

zhruba 25-30 mil. Kč mimo území města Turnova – pro obnovu majetku na našem území už nejsou potřeba. Slouží 

tedy ostatním obcím a nejen těm okolním, ale všem ve svazku, daleko mimo naše ORP – jde o tzv. princip solidarity 

(větší pomáhá menšímu). A tento samotný princip nijak nenapadáme. Jen se nám zdá absurdní, abychom při 

takovýchto číslech ještě podporovali navýšení míry zadlužení, které nota bene dopadá největší měrou opět na naše 

turnovská bedra. Nedává nám smysl, abychom navyšovali vodné a stočné, když 1 procentní bod navýšení vodného a 

stočného znamená pouhé 2 mil. Kč do rozpočtu VHS – za to ani žádnou akci nezrealizujeme. Navíc, doporučované 

tempo obnovy majetku někde mezi 2-2,5 % z hodnoty majetku významně překračujeme a toto je následně 

prezentováno jako úspěch svazku, neboť na konci dne budeme mít vše opraveno a „dříve“. Ovšem tím dříve skončí i 

životnost obnoveného majetku a do vysokého tempa tak naženeme i příští generace. Pokud bychom akce 

naplánované do 5 let zrealizovali v příštích šesti letech, můžeme dokonce s cenou i níže. 

 

Pro co nejobjektivnější rozhodování další reprezentace města chceme dopracovat analýzy, co by opuštění svazku pro 

Turnov znamenalo. Konkrétně chybí analýza daňově-účetní. Tato analýza má odpovědět na důležité otázky, které se 

netýkají jen případného vystoupení, ale i nakládání s vodohospodářským majetkem na území města za členství ve 

svazku. Měla by i ověřit stávající cestu kofinancování nových a rekonstruovaných řadů formou individuálních 

dotací, případně předávání nové vodohospodářské infrastruktury od soukromých subjektů ve vazbě soukromý 

vlastník – VHS Turnov s financováním přes města. Stávající forma je nepřehledná, má řadu právních a daňových 

rizik. Jako příklad lze uvést vlastnictví přípojek a finančních příspěvků na ně. Zároveň by měla být i lépe popsána 

případná forma vkladu, která je již zahrnuta ve stávajících stanovách VHS Turnov.  

Zpracování této analýzy bylo projednáno ve Výboru ZM pro vodohospodářský majetek v květnu tohoto roku, z 

diskuze v něm vyplynulo usnesení, viz výše – tedy nechat takovou analýzu zadat přímo VHS Turnov. Na Radě 

sdružení VHS Turnov ale usnesení směřující k této analýze následně nezískalo podporu, proto se vracíme k 

původnímu záměru, kde by zadavatelem bylo město Turnov, ve spolupráci s městem Semily. 

 

Diskuse: p. Knížek, p. Frič, p. Špinka, p. Miklík, p. Bělohradský, p. Kunetka, p. Polášek, p. Hrubý 

V diskusi zaznělo: VHS opravuje věci, které není potřeba opravovat, jsou některé opravy, které by se zrovna 

v takovém rozsahu a s takovou četností opravovat nemusely. VHS s panem Hejdukem, který umí získat dotace na 

opravy, tak tu kompletní opravu preferuje. Měl by se do takového jednání zapojit někdo, kdo tomu rozumí, například 

pan Zikuda, protože ne všichni této problematice rozumí i s ohledem na financování těchto akcí. Kdo je dnes 

turnovský zástupce v radě sdružení VHS? V radě VHS je MUDr. Hrubý, RNDr. Uchytil, Ing. Hocke, v dozorčí radě 

VHS je Ing. Kříž. Myslím si, že je potřeba udělat analýzu a mám podobný názor jak pan Uchytil. Historicky 

považuji za úspěch doposud realizované projektů VHS. To není odpor k myšlence solidarity, ale analýza je dnes 

potřebná. MUDr. Hrubý odstupuje z Rady sdružení VHS a Ing. Hocke navrhuje za MUDr. Hrubého Mgr. 

Svobodovou. 

 

 

Usnesení ZM č. 340/2021 

ZM bere na vědomí  

rezignaci RNDr. Josefa Uchytila, Dis. a MUDr. Hrubého v Radě sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov ke 

dni 16. prosince 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 341/2021 

ZM volí  

do Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov Ing. Zbyňka Miklíka a Mgr. Janu Svobodovou jako zástupce 

Města Turnov od 17. prosince 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/5] 

  

 

Usnesení ZM č. 342/2021 

ZM pověřuje  

starostu města Ing. Tomáše Hockeho a člena VVHM Josefa Uchytila jednáním s vedením města Semily o společném 

vypracování daňově-účetní analýzy vypořádání majetku při případném vystoupení člena ze svazku VHS Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/6/2] 

 

 

  

12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   
 

Rozprava:  

Předkládáme Vám návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, který byl 

připraven na základě usnesení rady města týkajících se řešení úhrady věcných břemen. Především v případě 

společnosti ČEZ dochází k tomu, že není akceptována výše úhrady věcných břemen dle ceníku schváleného radou 

města a ČEZ trvá na ocenění buď dle aplikace eBřemena nebo dle znaleckého posudku, kdy vychází cena nižší než 

doposud.  

Jedním z navržených opatření je změna obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, avšak s ohledem na přehlednost byla 

zvolena forma návrhu zcela nové vyhlášky, namísto pouhé novelizace.  

Návrh obecně závazné vyhlášky nebyl dle posouzení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 

shledán v rozporu se zákonem. 

 

Diskuse: p. Honzáková, p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: paní tajemnice doplnila pana starostu. Vyhláška je správný nástroj. 

 

 

Usnesení ZM č. 343/2021 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 

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

 

 

  

13. Mikroregion Jizera - kontrolní zpráva o finanční činnosti v roce 2021   
 

Rozprava:  

Dobrovolný svazek obcí "MIKROREGION JIZERA" byl založen v souladu s ustanoveními §49 až §53 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích na setkání pověřených zástupců obcí okresu Liberec dne 22. 4. 2002 ke sdružení sil a 

prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. Jako zástupce 

členské obce dobrovolného svazku předkládám kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera na jednání 

našeho zastupitelstva. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 344/2021 

ZM bere na vědomí  

předloženou kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2021. 
 

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

 

 

 

  



10  Zápis Zastupitelstva města Turnov 16. 12. 2021 

14. Žádost majitelů objektu Vila Magic Turnov o legalizaci kasina   
 

Rozprava:  

Dopis adresovaný zastupitelstvu města Turnov přišel datovou schránkou dne 22. 11. 2021. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 345/2021 

ZM bere na vědomí  

předloženou žádost. 
 

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

 

  

15. Kontrolní výbor zastupitelstva města - volba člena   
 

Rozprava:  

Předkládám Vám nominaci na člena kontrolního výboru. 

Pan Vilém Zahrádka nominovaný za KDÚ-ČSL přijal nominaci a potvrdil ochotu pracovat v kontrolním výboru. Pan 

Václav Fanta nominovaný za ČSSD rovněž přijal nominaci. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 346/2021 

ZM volí  

pana JUDr. Viléma Zahrádku členem kontrolního výboru zastupitelstva města a pana Václava Fantu členem 

kontrolního výboru zastupitelstva města. 
 

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

  

 

 

16. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

Paní Kordová se podělila o vzpomínku na pana Sergeje Solovjeva, kterému bylo v roce 2003 uděleno čestné 

občanství, a s paní Marcelu Machotkovou, která získala v roce 2014 Cenu obce. Bohužel oba v letošním roce 

zemřeli. Dokumenty k těmto osobnostem Turnova budou vystaveny v Muzeu Českého ráje v Turnově. Minuta ticha 

za zemřelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 21. prosince 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka  

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

 


