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USNESENÍ 
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 

 

 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 327/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání. 
 

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

 

 

 

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

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   
 

Usnesení ZM č. 329/2021 

ZM schvaluje  

odkoupení pozemků od paní xxxxxxxxxxxxx - 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  
 

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  
 

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] 

  

 

6. Individuální dotace TJ Sokol Turnov   
 

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   
 

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   
 

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   
 

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   
 

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] 
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11. Vodohospodářské sdružení Turnov – daňově-účetní analýza   
 

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] 

  

 

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   
 

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   
 

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] 

 

 

  

14. Žádost majitelů objektu Vila Magic Turnov o legalizaci kasina   
 

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   
 

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] 
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16. Příspěvky občanů   
 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 21. prosince 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….  ……………………………………. 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

       starosta           místostarostka 

 

   

 

 

   

 


