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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27. ledna 2022 

 
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 (online), Bc. Ondřej Fotr (online), Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Jaroslav Knížek 

(online), Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka (online), Mgr. Michal 

Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. Tomáš Roubiček, David Schindler, 

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

Petr Záruba 

      

   

Nepřítomni: Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Jiří Mikula, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav 

Reichl 

      

 
Omluveni: Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Jiří Mikula, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl 
 

Tajemník úřadu:  Mgr. Eva Honzáková 
 

Zapisovatelka:  Mgr. Eva Honzáková 

 

Ověřovatelé:  Karel Jiránek, Daniela Weissová 

 

Přítomno 8 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. 

      
 

 

Usnesení ZM č. 1/2022 

 

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                                                                     

Ostatní 

  2.        Zdravé město Turnov - zpráva o činnosti za rok 2021,  

jmenování koordinátora, výsledky hlasování 5. ročníku    Mgr. Petra Houšková     17:05 – 17:30 

            Tvoříme Turnov 

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Informace o zrealizovaných investičních akcí v roce 2021 Ing. Tomáš Hocke            17:30 – 17:50                                                                                                                                                    

4. Plánovací smlouva-výstavba dvougaráže ul. Křišťálová                                                                                       

Záležitosti odboru rozvoje města 

5. Změna č. 6 Územního plánu Turnov – schválení podnětu na 

pořízení, obsahu a pořízení zkráceným postupem 

Ing. Tomáš Hocke            17:50 – 18:00                                                                 

Záležitosti odboru finančního 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2021 Ing. Tomáš Hocke            18:00 – 18:20                                                                     

7. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022        

Záležitosti odboru sociálních věcí 

8. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI Mgr. Petra Houšková        18:20 – 18:40                                                                      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

9. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby pro rok 2022 

Mgr. Jana Svobodová        18:40 – 18:55                                                                               

Ostatní 

10. 

 

 

11. 

Greenway Jizera - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a 

vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku 

Turnov - Svijany 

Příspěvky občanů 

Mgr. Jana Svobodová        18:55 – 19:10 

 

 

Ing. Tomáš Hocke             19:10 – 19:15                                                                    

      

 
 

 

2. Zdravé město Turnov - zpráva o činnosti za rok 2021, jmenování koordinátora, výsledky hlasování 

5. ročníku Tvoříme Turnov 
 

Rozprava:      
Předkládáme Zprávu o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2021. Zpráva obsahuje souhrnné informace za uplynulý 

rok, přehled o uskutečněných aktivitách na území města Turnova. Kompletní informace o Národní síti Zdravých měst 

ČR naleznete na stránkách www.zdravamesta.cz.  

Z důvodu personálních změn je potřeba jmenovat novou koordinátorku. Koordinátorka zajišťuje a koordinuje jednotlivé 

aktivity, komunikuje s Národní sítí zdravých měst, Libereckým krajem, vzdělává se, prezentuje naši dobrou praxi, 

koordinuje proces participativního rozpočtu.  

Informuji o ukončení pracovního poměru koordinátorky Zdravého města Ing. Kláry Preislerové a žádám o jmenování 

nové koordinátorky Bc. Marcely Jandové, Dis., která nastoupila do pracovního poměru v lednu 2022.  

Dále předkládám informace o průběhu 5. ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Turnov. 

V úvodu projednávání se budete moci seznámit s předkladateli návrhů 5. ročníku. Ze strany města Turnova jim bude 

předána pozornost a poděkování za jejich aktivitu.  

 

Diskuse: p. Miklík 

V diskuzi zaznělo: poděkování přihlášeným projektům a ocenění hlasujících občanů. 

 

 
 

 

Usnesení ZM č. 2/2022 

ZM bere na vědomí  
 

Zprávu o činnosti Zdravého města Turnov a MA 21 za rok 2021. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 3/2022 

 

ZM bere na vědomí  
 

ukončení pracovního poměru koordinátorky projektu Zdravého města Turnov a MA 21 Ing. Kláry Preislerové a jmenuje 

do funkce Bc. Marcelu Jandovou, Dis., s účinností od 1. 2. 2022. 

 

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

 

Usnesení ZM č. 4/2022 

 

ZM bere na vědomí  
 

informace o průběhu 5. ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Turnov. 

 

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

 
 

3. Informace o zrealizovaných investičních akcí v roce 2021 
 

Rozprava:      
Odbor správy majetku předkládá zastupitelstvu města informaci o zrealizovaných investičních akcí města Turnov v roce 

2021.  

 

Diskuse: p. Špinka, p. Kříž, p. Knížek 

V diskuzi zaznělo: dotaz na dokončení fasádních desek na informačního centra – přislíbeno na únor, instalace dle 

počasí, dotaz na dotaci na Informačním centru – vše odesláno na MMR, čeká se na vyhodnocení, dotaz na smluvní 

pokuty ve vztahu ke stavbě IC – jsou uplatněny ve výši 3.000 Kč za den, výtah na ZŠ 28. října smluvní pokuta z velké 

části pokryla náklady, ale za cenu velkých problémů 

 
 

 

Usnesení ZM č. 5/2022 

ZM bere na vědomí  
 

 

informaci o zrealizovaných investičních akcí města Turnov v roce 2021. 

 

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

 
 

4. Plánovací smlouva - výstavba dvougaráže ul. Křišťálová 
 

Rozprava:      
1. Plánovací smlouva 

Zastupitelstvu města předkládáme návrh plánovací smlouvy uzavřený mezi městem Turnov a XXXXXXXXXXXXXX. 

Plánovací smlouvou dává město souhlas s vydáním dodatečného stavebního povolení vč. vydání výjimky z ustanovení 

§ 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území na stavbu dvougaráže, která se nachází v 

ul. Křišťálová na hranici pozemku p. p. č.3161/3 v k. ú. Turnov. Město zároveň souhlasí se zásahem požárně 

bezpečnostního prostoru na pozemek města p. p. č. 3161/8 k. ú. Turnov. 

Paní XXXXXXXXXXXXX, jako investor stavby dvougaráže dává souhlas s výstavbou místní komunikace a 

inženýrských sítí na pozemku p. p. č. 3161/4, 3161/8 v k. ú. Turnov, dle územní studie Durychov a zároveň se zavazuje, 

že strpí případné poškození objektu dvougaráže v rámci výstavby místní komunikace a nebude na městu uplatňovat 

škodu, která může případně vzniknout při nutném hutnění konstrukčních vrstev. 

Platnost a účinnost smlouvy je podmíněna uzavřením kupní smlouvy mezi městem a XXXXXXXXXX na pozemek p. 

č. 3185/31 o výměře 306 m2, který se nachází v ul. Jaspisová. 

 

2. Kupní smlouva 

Pozemek p. č. 3185/31, k. ú. Turnov vznikl sloučením dílu „f“ o výměře 204 m2 z pozemku p. č. 3185/31,dílu „g“ o 

výměře 40 m2 z pozemku p. č. 3185/34 a dílu „h“ o výměře 62 m2 z pozemku p. č. 3185/42, dle geometrického plánu 

pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemků č. 4684-4/2021, vyhotovila Martina Hanzlová, Turnov.  

Celková nová výměra pozemku p. č. 3185/31 je 306 m2. Pozemek je, resp. bude součástí komunikace – ul. Jaspisová. 
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Záměr dělení pozemku byl schválen závazným stanoviskem orgánu územního plánování, čj, ORM/21/537/LAR, ze dne 

9. 4. 2021. Dělení pozemku je schváleno rozhodnutím o dělení pozemku vydaným Stavebním úřadem Turnov, čj. 

SU/21/2401/HOI, za podmínek shodných s podmínkami vydanými v závazném stanovisku orgánu územního plánování. 

Cena pozemku je stanovena dohodu smluvních stran, kdy se jedná o cenu v místě a čase obvyklou, 100 Kč/m2. Celkem 

30 600 Kč (slovy: třicet tisíc šest set korun českých). Správní poplatky za provedení vkladu práva do katastru 

nemovitostí hradí kupující (2.000,-Kč). 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Kříž, p. Miklík 

V diskuzi zaznělo: jak byla určena kupní cena, dotaz na do vysvětlení postupu a souvislost obou usnesení, dotaz na 

anonymizaci materiálů – podstatné údaje jsou uvedeny v usnesení 

 
 

Usnesení ZM č. 6/2022 

ZM schvaluje  
 

uzavřít plánovací smlouvu na dodatečné povolení stavby dvougaráže na pozemku p. č. 3161/3 v k. ú. Turnov 

s XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/2] 

 

Usnesení ZM č. 7/2022 

 

ZM schvaluje  
 

uzavřít kupní smlouvu s XXXXXXXXXXXXXXX, Turnov na pozemek p. č. 3185/31 k. ú. Turnov za cenu 30 600 Kč. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/2] 

 
 

5. Změna č. 6 Územního plánu Turnov – schválení podnětu na pořízení, obsahu a pořízení zkráceným 

postupem 
 

Rozprava: 

Město Turnov má platný Územní plán Turnov, který vydalo zastupitelstvo usnesením č. 299/2014 ze dne 26. 6. 2014. 

Územní plán nabyl účinnosti 26. 7. 2014. Dále má město platnou Změnu č. 1 Územního plánu Turnov vydanou 

usnesením zastupitelstva města č. 387/2017 ze dne 14. 12. 2017, účinnou od 30. 12. 2017, Změnu č. 2 vydanou 

usnesením zastupitelstva města č. 41/2020 ze dne 27. 2. 2020, účinnou od 24. 4.2020 a Změnu č. 3 vydanou usnesením 

zastupitelstva č. 184/2021 ze dne 24. 06. 2021, účinnou od 10. 8. 2021 (dále jen „Územní plán Turnov“).  

Odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování v současné době pořizuje Změnu č. 4 běžným postupem 

(zpracovává Ing. Eduard Žaluda – 23. 02. 2022 bude společné jednání o návrhu Změny č. 4) a Změnu č. 5 zkráceným 

postupem (zpracovává SAUL s.r.o. Liberec 7. 2. 2022 bude veřejné projednání návrhu Změny č. 5). Tyto změny se 

pořizují souběžně, jelikož obsahově se nepřekrývají a zahájení Změny č. 5 vychází z bezodkladné povinnosti obcí uvést 

územní plány do souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 vydané 30. 3. 

2021 s nabytím účinnosti 27. 04. 2021. Probíhající procesy je ze strany pořizovatele nutné koordinovat 

a předpokládáme, že úplné znění Územního plánu Turnov po vydání Změn č. 4 a 5 bude vyhotoveno najednou, až po 

vydání obou změn. Teprve poté budou změny účinné. Z principu je vhodné pořizovat změny územního plánu postupně 

nad aktuálními platnými podklady, které se během procesu nezmění jinou změnou územního plánu.  

ORM jako pořizovatel územního plánu a jeho změn na základě § 46 odst. 3 stavebního zákona předkládá všechny 

návrhy na změny nashromážděné za uplynulé období k rozhodnutí zastupitelstvu. Jednotlivé návrhy (celkem 12) na 

změnu územního plánu a jejich vyhodnocení jsou uloženy ve složce podklady k jednání zastupitelstva tak, jak jste 

zvyklí, případně přes adresu http://netstorage.turnov.cz . Po přihlášení klikněte v levé části na složku "Informace pro 

zastupitelstvo":  

G:\Dokumenty\INFORMACE_PRO_ZASTUPITELSTVO\Územní plán Turnov Změna č.6\01 - Návrhy  

V této souvislosti připomínáme, že finanční náklady na zpracování změny územního plánu, lhůty na zpracování 

dokumentací a tím i celkově doba pořízení se odvíjí od množství návrhů, jejich problematičnosti a množství úprav 

dokumentace během procesu. Zároveň lze očekávat, že případné nevhodné požadavky, zahrnuté do změny, by mohly 

být důvodem pro požadavek na zpracování SEA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí), čímž se celý proces pro 

všechny žadatele prodlužuje a prodražuje, přičemž samotné návrhy, které vyhodnocení vyvolají, mnohdy nakonec ani 

změnou neprojdou. Pokud je tedy zřejmé, že je některý návrh na změnu zcela nevhodný a nežádoucí, není důvod ho 

dále evidovat, prověřovat a spoléhat na vyřazení ze strany dotčených orgánů. Některé záležitosti totiž nejsou v jejich 

zájmu a záleží tak především na zastupitelstvu, a to právě v počáteční fázi, jelikož další fází pro zastupitele je až vydání 

změny, a to už je na vyřazování pozdě. Rovněž by se tím dávali žadatelům marné naděje a nejistoty. Zásady podle 
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správního řádu jsou: zákonnost, ochrana dobré víry a oprávněných zájmů, materiální pravda, služba veřejnosti, rychlost 

a hospodárnost, rovnost a nestrannost, spolupráce a součinnost.  

Dále je nutné zmínit, že je problematické vymezit další zastavitelné plochy především z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu, jelikož příslušný orgán (Krajský úřad Libereckého kraje) obecně vždy vyžaduje buď prokázání 

potřebnosti, přičemž vyžaduje určitou vyčerpanost již vymezených zastavitelných ploch (min. cca 60 %, což v Turnově 

ani zdaleka není), nebo veřejný zájem, který převyšuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

Dle dosavadních zkušeností lze předpokládat, že tato metodika při uplatňování závazného stanoviska krajského úřadu 

trvá.  

Našim cílem je efektivní pořízení změny územního plánu bez zbytečného administrativního zatěžování státních 

organizací i pořizovatele a projednávat pouze žádoucí změny v území. Zastupitelstvo má pravomoc návrhy na 

nežádoucí změny územního plánu odmítnout. V případě, že je neodmítne, ale odsouhlasí k dalšímu prověření ve změně, 

dává tím najevo, že tyto návrhy podporuje.  

 

Změnu v areálu Dioptra Turnov z plochy průmyslové výroby a skladů (VP) a částečně plochy komerčních zařízení 

(OK) na plochu bydlení smíšené (BS) nevyžaduje vymezení nové zastavitelé plochy, ale plochy přestavbové. Nejednalo 

by se tak o nový zábor půdního fondu a zároveň by byla vymezena plocha umožňující řešit nedostatek bytů v Turnově. 

Podrobněji je záměr popsán přímo v návrhu na změnu a v jeho vyhodnocení. Vzhledem k nutnosti odborně vymezit pro 

takovou plochu specifické podmínky podrobnější než jsou obecně pro plochy BS, je vhodné pořízení této změny 

samostatně a navrhujeme zkrácený postup dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(současně platný stavební zákon neumožňuje vložit podmínku uzavření plánovací smlouvy do územního plánu). 

Případný časový a procesní překryv s probíhajícími změnami by v tomto případě nemusel být zásadním problémem, 

jelikož změny se věcně nepřekrývají, nejsou vzájemně v kolizi, ani na sebe  

obsahově nenavazují. Specifické podmínky prostorového uspořádání jsou prací zpracovatele, tedy autorizované osoby 

(autorizovaný architekt s autorizací v oboru architektura, územní plánování nebo s všeobecnou působností – tzv. velkou 

autorizací) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

  

ORM předběžně oslovil k podání nabídky na zpracování Změny č. 6 pro areál Dioptra Turnov firmu SAUL s.r.o. 

Liberec. Firma SAUL s.r.o. Liberec zpracovala v minulosti na území ORP Turnov např. Změnu č. 13A ÚPSÚ Turnov, 

Územní plán Přepeře, Územní plán Frýdštejn a v současné době zpracovává probíhající Změnu č. 5 Územního plánu 

Turnov.  

Odhadovaná cena za zpracování samostatné Změny č. 6 pro areál Dioptra Turnov je 60.000 Kč bez zpracování úplného 

znění územního plánu po vydání změny. Zpracování úplného znění lze řešit následně samostatně, nebo ho koordinovat s 

ostatními probíhajícími změnami (vyhotovit ho společně po Změně č. 4, 5 a 6). V této souvislosti je nutné upozornit, že 

změna ÚP nenabývá platnosti jejím vydáním v ZM, ale až po dopracování a zveřejnění i úplného znění.  

 

Postup pořizování několika změn najednou nelze považovat za vhodný kvůli nesystematičnosti, průběžně se měnícím 

podkladům a nárůstu objemu činností pořizovatele. Změny č. 4, 5 a 6 dle navrženého obsahu, ale bude možné vzájemně 

koordinovat. Přímý výběr zpracovatele je stěžejní pro kvalitní a rychlé zpracování změny ověřeným zpracovatelem.  

 

Další postup:  

Po schválení obsahu zajistí pořizovatel stanovisko KULK-Odboru životního prostředí a zemědělství z hlediska 

požadavku na zpracování dokumentace SEA (Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 6 na udržitelný rozvoj 

území). Následně proběhne definitivní výběr zpracovatele (podkladem bude schválený obsah vč. případného požadavku 

na SEA, návrh smlouvy o dílo), podpis smlouvy o dílo, zajištění smlouvy o užití dat, předání podkladů, zpracování 

návrhu změny, veřejné projednání, vyhodnocení veřejného projednání, projednání uplatněných připomínek a námitek, v 

případě podstatných úprav opakované veřejné projednání, jinak příprava dokumentace k vydání, předložení Změny č. 6 

ZM k vydání, zajištění zpracování Úplného znění ÚP Turnov po vydání Změny č. 6, veřejná vyhláška, nabytí účinnosti 

Změny č. 6. V případě, že Změna č. 6 bude pořizována zkráceným postupem a bez nutnosti zpracovávat dokumentaci 

SEA, lze předpokládat vydání změny cca za 1 – 2 roky od začátku prací, v závislosti na množství a charakteru 

připomínek a námitek, na nutných úpravách a na koordinaci s ostatními probíhajícími procesy. Zajištění Úplného znění 

po vydán Změny č. 6 proběhne podle aktuální situace – podle nejvhodnějších procesních možností.  

 

Obsah Změny č. 6 Územního plánu Turnov  

Prověřit změnu plochy s rozdílným způsobem využití na p. p. č. 1813/2 (ve stavu po oddělení p. p. č. 1813/58 dle GP-

4695-44/2021), 1813/6, 1813/9, 1813/15, 1813/16, 1813/20, 1813/21, 1813/22, 1813/26, 1813/34, 1813/49 v k. ú. 

Turnov ze stávajícího využití: převážně VP – Průmyslová výroba a sklady, OK – Komerční zařízení (1813/22, 1813/34, 

jižní část 1813/2) na plochy BS – Bydlení smíšené  
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Diskuse: 0 

Projednání byl přítomen pan Vicherek – zástupce vlastníků a architektonický team. 

 
 
 

Usnesení ZM č. 8/2022 

 

ZM schvaluje  
 

podnět na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Turnov. Jako zásadní vnímá ZM uzavření plánovací smlouvy města s 

investorem, týkající se související infrastruktury. Tato povinnost musí být v územně-plánovací dokumentaci ukotvena. 

 

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

 

Usnesení ZM č. 9/2022 

 

ZM schvaluje  
 

Obsah Změny č. 6 Územního plánu Turnov 

Prověřit změnu plochy s rozdílným způsobem využití na p. p. č. 1813/2 (ve stavu po oddělení p. p. č. 1813/58 dle GP-

4695-44/2021), 1813/6, 1813/9, 1813/15, 1813/16, 1813/20, 1813/21, 1813/22, 1813/26, 1813/34, 1813/49 v k. ú. 

Turnov ze stávajícího využití: převážně VP – Průmyslová výroba a sklady, OK – Komerční zařízení (1813/22, 1813/34, 

jižní část 1813/2) na plochy BS – Bydlení smíšené.  

 

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

 

Usnesení ZM č. 10/2022 

 

ZM schvaluje  

pořízení Změny č. 6 Územního plánu Turnov zkráceným postupem dle ustanovení § 55avzákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

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

 

Usnesení ZM č. 11/2022 

 

ZM schvaluje  
 

úhradu nákladů Změny č. 6 Územního plánu Turnov navrhovatelem změny v plné výši před vydáním změny 

 

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

 

Usnesení ZM č. 12/2022 

 

ZM ukládá  
 

Odboru rozvoje města všechny ostatní návrhy na změnu územního plánu nadále průběžně evidovat jako podklad pro 

další změnu. 

 

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

 
 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2021 
 

Rozprava:      
Zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po 

posledním zasedání ZM v příslušném roce na radu města. Z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové 

opatření č. 6 radou města dne 31. 12. 2021 usnesení č. 904/2021 – změnu rozpočtu na rok 2021 dle přiložené tabulky č. 

1. Příjmy se navyšují o částku ve výši 4.893.679 Kč, v této částce jsou zejména daňové příjmy a přesun očekávané 

dotace do roku 2022. Celkové výdaje se navyšují o 4.893.679 Kč, především navýšením rezervy. Financování zůstává 

ve výši 5.794.458 Kč, rušíme čerpání a splátku kontokorentního úvěru ve výši 15 mil. Kč, který se v roce 2021 

nečerpal. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 ve sloupci L – rozpis příjmů a výdajů. 
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PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 daňové příjmy  

ř. 4, ř. 5, ř. 6, ř. 7, ř. 9 a ř. 28 Daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH a daň z nemovitosti – 

navýšení o 11.583 tis. Kč dle skutečně přijatých plateb z MF 

 

 transfery 

ř. 171 Dotace z MK pro Městskou knihovnu Antonína Marka ve výši 10 tis. Kč na „Literární toulky městem - 

pamětní desky“, čerpání dotace na ř. 335 

ř. 172 Dotace z MK pro Městskou knihovnu Antonína Marka ve výši 60 tis. Kč na projekty z programu VISK 

3, čerpání dotace na ř. 336 

ř. 191 Dotace z KÚLK pro Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 290 tis. Kč na sociální službu "Domovy 

pro seniory", čerpání dotace na ř. 242 

ř. 194 Dotace z KÚLK na projekt „Zdravé město Turnov“ v roce 2021 a 2022 ve výši 63 tis. Kč, čerpání 

dotace na ř. 292  

ř. 199 Zrušení dotace z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Společně ve volnočasovém klubu III" ve výši 20 

tis. Kč, organizace dotaci vrací zpět poskytovateli 

ř. 216 Dotace z SFŽP na změnu odpadového systému - door to door systém – snížení o 7.093 tis. Kč a přesun 

očekávané platby do roku 2022 

ř. 203 Dotace z IROP na Polyfunkční komunitní centrum, ul. Skálova = FOKUS – navýšení o 1 tis. Kč – 

úprava dle skutečně přijaté platby 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 běžné (neinvestiční) výdaje 

ř. 242 Dotace z KÚLK pro Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 290 tis. Kč na sociální službu "Domovy 

pro seniory", příjem dotace na ř. 191 

ř. 292 Dotace z KÚLK na projekt „Zdravé město Turnov“ v roce 2021 a 2022 ve výši 63 tis. Kč, příjem dotace 

na ř. 194  

ř. 310 Ostraha objektu Granátová čp. 1897 DPS ve výši 65 tis. Kč – přesun z rezervy na řešení krizových 

situací z ř. 461 

ř. 335 Dotace z MK pro Městskou knihovnu Antonína Marka ve výši 10 tis. Kč na „Literární toulky městem - 

pamětní desky“, příjem dotace na ř. 171 

ř. 336 Dotace z MK pro Městskou knihovnu Antonína Marka ve výši 60 tis. Kč na projekty z programu VISK 

3, příjem dotace na ř. 172 

ř. 380 Zrušení průtokové dotace z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt "Společně ve volnočasovém klubu III" ve 

výši 20 tis. Kč, organizace dotaci vrací zpět poskytovateli 

ř. 461 Rezerva na řešení kriz. situací dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. - snížení rezervy o 65 tis. Kč na 

částku ve výši 485 tis. Kč a přesun částky na úhradu fa za ostrahu objektu Granátová čp. 1897 DPS na ř. 310 

ř. 462 Rezerva na akce – navýšení rezervy o 4.443 tis. Kč na částku ve výši 32.956 tis. Kč  

ř. 480 Projekt na změnu odpadového systému "door to door systém" z dotace + Ekokom – přesun části výdajů 

do investičních výdajů na ř. 578 na pořízení technologie pro evidenci svozu odpadu a multilicence k webové 

aplikaci MojePopelnice – ve výši 510 tis. Kč 

ř. 539 Participativní rozpočet - projekt zkrášlení místa u pramene Boží voda – navýšení o 48 tis. Kč na 

pořízení dubové lavice a tabule  

 

 kapitálové (investiční) výdaje 

ř. 578 Projekt na změnu odpadového systému "door to door systém" z dotace + Ekokom – přesun z běžných 

výdajů na ř. 480 na pořízení technologie pro evidenci svozu odpadu a multilicence k webové aplikaci 

MojePopelnice – ve výši 510 tis. Kč 

FINANCOVÁNÍ 

 financování 

ř. 622 a ř. 628 Přijetí a splátka kontokorentního úvěru – zrušení ve výši 15 mil Kč na 0 Kč, kontokorentní úvěr 

se v roce 2021 nečerpal 
 
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 13/2022 
 
 

 

ZM bere na vědomí  
 

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení.  Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 6 na rok 2021 upravuje v příjmové části na částku ve výši 488.828.874 Kč, navýšením o částku 4.893.679 

Kč, ve výdajové části na částku ve výši 494.623.332 Kč, navýšením o částku ve výši 4.893.679 Kč a financování 

na částku ve výši 5.794.458 Kč, zrušením přijetí a splátky kontokorentního úvěru ve výši 15.000.000 Kč. 

 

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

 
 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022, důvodem je upřesnění stavu na účtech 

k 1. 1. 2022 dle skutečnosti, navýšení oproti předpokladu je o 10 mil. Kč. 

 

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 10.760 tis. Kč, v této částce je zejména: 

 

navýšení v nedaňových příjmech o 4.429 tis. Kč, v této částce je přijetí příjmu z finančního vypořádání dotací od 

příspěvkových organizací z roku 2021 ve výši 103 tis. Kč {ř. 49 a ř. 53}, přijetí příjmu z finančního vypořádání dotace 

z roku 2021 na volby do PS ve výši 71 tis. Kč {ř. 34}, dále nový řádek příjem za úhrada nákladů za údržbu konektivity 

v rámci projektu modernizace škol ve výši 105 tis. Kč od základních škol {ř. 48}, sloučení řádků nájemného a služeb u 

hřbitovů ve výši 150 tis. Kč {ř. 95 a ř. 96}, zařazení nového řádku výplata podílu z nerozděleného zisku společnosti 

MTT s.r.o. ve výši 3 mil. Kč viz usnesení RM č. 698/2021 ze dne 3. 11. 2021 {ř. 114}, a navýšení nájemného od MST 

s.r.o. o 1.150 tis. Kč za nájemné za sportovní halu Turnov čp. 1865 dle nájemní smlouvy od 1. 1. 2022 - usnesení RM č. 

896/2021 dne 16. 12. 2021 {ř. 92}, 

 

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 6.331 tis. Kč, jedná se o zahrnutí dotace z KÚLK na dopravní 

výchovu na dětských dopravních hřištích dle závěrečného vyúčtování akce v roce 2021 ve výši 30 tis. Kč {ř. 132} a na 

projekt Zdravé město Turnov v roce 2021 a 2022 ve výši 7 tis. Kč – doplatek dle smlouvy {ř. 133}, dále úprava dotace 

ze státního rozpočtu souhrnný dotační vztah snížením o 416 tis. Kč dle sdělení z KÚLK {ř. 127} a přijetí dotace z MMR 

z OPŽP na akci z roku 2021 na změnu odpadového systému door to door  ve výši 6.710 tis. Kč dle přijatého rozhodnutí 

o dotaci {ř. 135}, přesun z roku 2021. 

 

Celkové výdaje se navyšují o 20.590 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 490 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 20.100 tis. Kč.  

 

Běžné výdaje obsahují výdaje odboru správního – zařazuje se řádek z rezervy na řešení krizových událostí na čerpání 

výdajů především v souvislosti s pandemií ve výši 500 tis. Kč {ř. 166, přesun z ř. 297},  

výdaje na řádcích u zastupitelů - zařazuje čerpání dotace z KÚLK na akci Zdravé město Turnov v roce 2021 a 2022 ve 

výši 80 tis. Kč {ř. 184, dotace na ř. 133}, navýšení řádku Oslavy 750 let založení Turnova v roce 2022 o 420 tis. Kč = 

přesun částky, která se nevyčerpala v roce 2021 {ř. 186} a přesun řádku participativní rozpočet do kapitoly investičních 

výdajů odboru správy majetku na realizaci schválených projektů ve výši 600 tis. Kč {ř. 199, přesun na ř. 429}, 

výdaje na řádcích u kanceláře tajemníka - snižujeme mzdové výdaje o 1.830 tis. Kč – předpokládané navýšení 

platového tarifu bylo zrušeno novým nařízením vlády ze dne 29. 12. 2021 {ř. 202 a ř. 203} a navyšujeme řádek jubilanti 

o 20 tis. Kč, důvodem je od 1 1.2022 navýšení částky za květiny ze 150 Kč/ jedna gratulace na 170 Kč, skutečnost je 

370 jubilantů x 400 Kč (dárkové balíčky) a 170 Kč (květiny)=210 tis. Kč {ř. 204}, 

u odboru školství, kultury a sportu se navyšuje dotace na provoz pro MST s.r.o. o 950 tis. Kč na nájemné za sportovní 

halu Turnov čp. 1865 dle nájemní smlouvy od 1. 1. 2022 - usnesení RM č. 896/2021 dne 16. 12. 2021 {ř. 228} a 

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Turnovské památky a cestovní ruch o 90 tis. Kč – důvodem je přesunutí zakázky 

v rámci stavby RTIC ve výši 55 tis. Kč a přesun výroby pohlednic Turnova k 750 letům jeho vzniku ve výši 35 tis. Kč 

do letošního roku {ř. 272, příjem z finančního vypořádání dotace z roku 2021, nevyčerpaná částka na ř. 53}, 

dále se u odboru finančního navyšuje se řádek FÚ – odvod DPH o 200 tis. Kč o DPH z nájemného od MST s.r.o. za 

sportovní halu Turnov II viz ř. 92 {ř. 279} a snižuje rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona o 500 tis. 

Kč a částka se přesouvá na čerpání výdajů především v souvislosti s pandemií {ř. 297, přesun na ř. 166},  

dále běžné výdaje obsahují úpravy v řádcích u odboru správy majetku, a to tyto: navýšením řádku Náklady spojené 

s prodejem domů a koupí nemovitých věcí, věcných břemen o 150 tis. Kč na revize pozemků a nájmů {ř. 348}, 

navýšením řádku Městské organizace oprava nemovitostí o 100 tis. Kč na akci ZUŠ výměna oken = pozastávka z roku 



 

   

9 Zápis Zastupitelstva Města Turnov 27. 1. 2022 

 

 

2021 {ř. 364}, zařazením nového řádku Oprava chodníku u DPS Žižkova – akce roku 2020 {ř. 373} a dále úpravu 

snížením řádku oprava kašny na náměstí o 50 tis. Kč dle výběrového řízení {ř. 375}. 

 

V kapitálových výdajích se upravuje kapitola přidáním nového řádku u městské policie – a to ve výši 500 tis. Kč na 

obnovu vozového parku MP, výměna 1 vozidla {ř. 383}, 

dále se upravuje kapitola odboru vnitřních věcí navýšením řádku OVV investice o 300 tis. Kč na elektronickou úřední 

desku, přesun akce z roku 2021 {ř. 398}, dále se upravují řádky na odboru správy majetku, a to takto:  

- navýšení řádku Rekonstrukce ulice Durychov o 5.800 tis. Kč, dofinancování připravené akce {ř. 402},  

- zařazení nového řádku Rekonstrukce chodník a komunikace Vesecko ve výši 2.200 tis. Kč {ř. 403}, 

- zařazení nového řádku Chodník ul. Alej Legií (bytové domy) ve výši 1.900 tis. Kč {ř. 404}, 

- zařazení nového řádku Komunikace a chodníky Kamenec (XXXXXXXXX) akce s GASnet a VHS + další ve 

výši 600 tis. Kč {ř. 405}, 

- zařazení nového řádku FVE Nová radnice ve výši 800 tis. Kč – nová akce, usiluje se o dotaci {ř. 406}, 

- zařazení nového řádku ZŠ Mašov – oplocení a sadovnické úpravy ve výši 600 tis. Kč {ř. 407}, 

- snížení řádku Demolice domu čp. 1031, Nudvojovice (územní rezerva SS) o 100 tis. Kč dle VŘ {ř. 409}, 

- zařazení nového řádku Vykoupení kotelny v ul. Přepeřská od MTT s.r.o. ve výši 2.000 tis. Kč {ř. 412}, 

- navýšení řádku Projekty o 1.200 tis. Kč – velké navýšení na základě provedených VŘ, přehled níže pod textem 

v tabulce {ř. 413}, 

- navýšení řádku Gymnázium – střecha část B o 1.000 tis. Kč dle VŘ {ř. 421}, 

- navýšení řádku Návštěvnické centrum IČKO čp. 26 o 1.700 tis. Kč na nedofakturované platby + pozastávka 

(1,3 mil. Kč) a vestavený interiér (400 tis. Kč) {ř. 427} a 

- nový řádek participativní rozpočet – realizace schválených projektů ve výši 600 tis. Kč, přesunem z řádku 

zastupitelé participativní rozpočet (rezerva) na realizaci projektu Trail centrum Struhy a Převlékárna na 

náplavce {ř. 429, přesun z ř. 199}. 

 

 
 
Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 zůstává ve výši 3.000 tis. Kč, viz ř. 298.  

 

Financování se navyšuje o 9.830 tis. Kč {ř. 441} na částku ve výši 27.050 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky 

dlouhodobých úvěrů -23.000 tis. Kč, stav na účtech +50.050 tis. Kč zapojení zůstatku na účtech minulého roku včetně 

zůstatku ve výši 3.228 tis. Kč na účtu bytového fondu. 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 1 – rozpis příjmů a výdajů. 
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Diskuse: p. Kříž, p. Špinka, p. Miklík, pí Svobodová, p. Hocke 

V diskuzi zaznělo: proč kupuje město kotelnu od Městské teplárenské Turnov s. r. o. – v budoucnu by tam mohla být 

parkovací místa, zároveň jsou zájemci o užívání jako skladové prostory. Dotaz na dopad zvýšení cen energií na 

příspěvkové organizace – město má vysoutěženou cenu i na letošní rok, řešit se bude příští rok, zřejmě ve spolupráci 

s Libereckým krajem v rámci centrálního nákupu energií, zvýšení cen plynu se může týkat pouze Městské teplárenské 

Turnov, Městská sportovní Turnov bude tento problém řešit v souvislosti s převodem haly TSC. Je možné, že řádek 

s opravou hřbitovní zdi u Sv. Matěje bude muset být vyměněn za realizaci výhybny v Konělupech, kde je problém 

s vývozem odpadu. 

 
Usnesení ZM č. 14/2022 

 

ZM schvaluje  
 

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 1 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 394.559.060 Kč, navýšením o částku 10.760.060 

Kč, ve výdajové části na částku ve výši 421.609.060 Kč, navýšením o částku 20.590.060 Kč, a financování na částku ve 

výši 27.050.000 Kč, navýšením o částku 9.830.000 Kč. 

 

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

 
 

8. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI 
 

Rozprava:     
Předkládáme vám k projednání materiál, který se týká příspěvkových organizací v sociální oblasti. Jedná se o 

poskytování příspěvku těmto organizacím, který spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského zájmu, 

tzv. SGEI. 

 

Problematika pověření službami obecného hospodářského zájmu (SGEI) 

 

Smlouva o fungování Evropské unie má významné dopady na možnost využití veřejných prostředků v členských 

zemích EU. Hlavním principem je nadnárodní aplikace soutěžních pravidel EU na veřejnou podporu poskytovanou 

v ČR. Dle Nařízení Komise (EUE) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu de minimis podnikům na období tří účetních let. 

 

Definice služeb obecného hospodářského zájmu: V případě služeb obecného hospodářského zájmu se nejedná o 

klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby 

jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzv. zájmu veřejnosti) a specifikovaným 

znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by 

poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory 

služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb. 

 

Služby obecného hospodářského zájmu jsou podskupinou služeb obecného zájmu. Jejich označení vypovídá o 

faktu, že mají hospodářskou resp. ekonomickou povahu, a že se na ně vztahují soutěžní pravidla a tedy i pravidla 

veřejné podpory. Do těchto služeb spadají služby např. zdravotní péče, sociální služby, přeprava cestujících, 

odpadové a vodní hospodářství atd.  

 

Financování: 

1) Organizace či společnost vykonává pro zřizovatele/zakladatele činnost, která není definována jako SGEI 

2) Organizace či společnost vykonává pro zřizovatele/zakladatele činnost, která je označena jako SGEI, ale 

vzhledem k objemu finančních prostředků lze řešit formou de minimis. 

3) Organizace či společnost vykovává pro zřizovatele/zakladatele činnost, která je označena jako SGEI a 

vzhledem k objemu finančních prostředků je nutno ji financovat za základě Pověření. 

 

Financování musí být realizováno na základě písemného aktu (např. dotační smlouvy), který se výslovně odkáže na 

Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie 

ze dne 29. 04. 2012. 
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Ze sociální oblasti se jedná o: 

1) Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 

Tato organizace 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 Radou Libereckého kraje č. 1766/21/RK ze dne 02. 11. 2021 u všech druhů registrovaných 

sociálních služeb této organizace). Město Turnov se k Pověření Libereckého kraje připojuje. Finanční prostředky 

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

hospodářském zájmu (příloha č. 1). 

 

2) Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Tato organizace, která vykonává pro zřizovatele - město Turnov - činnost, která je označována 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 příspěvku z rozpočtu města 

Turnova (příloha č. 2). 

 

Diskuse: 0 

 
 

 

Usnesení ZM č. 15/2022 

ZM schvaluje  
 

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro organizaci 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 

 

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

 

 

Usnesení ZM č. 16/2022 

ZM schvaluje  
 

Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace. 

 

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

 
 

9. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby pro 

rok 2022 
 

Rozprava:     

V prosinci 2021 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. 

Rada města na svém jednání dne 16. 12. 2021 usnesením RM č. 896/2021 schválila Smlouvu o nájmu sportovní haly 

Turnov č. p. 1865 mezi městem Turnov a Městskou sportovní Turnov, s. r. o. s nájmem ve výši 950 tis. Kč/rok. Výše 

nájemného je zahrnuta do rozpočtového opatření č. 1 pro městský rozpočet roku 2022, které bude na schvalováno na 

jednání Zastupitelstva města Turnov dne 27. 1. 2022. Tuto změnu je potřeba zohlednit i ve smlouvě SGEI, kterou jsou 

poskytovány provozní příspěvky organizaci MST. Z tohoto důvodu Vám předkládáme ke schválení dodatek již 

schválené a uzavřené smlouvy SGEI. 

 

Diskuse: 0 

 
 
 

Usnesení ZM č. 17/2022 

ZM schvaluje  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov s. r. o. 

 

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

 

10. Greenway Jizera - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu 

Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany 
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Rozprava:      
předkládám Vám ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway 

Jizera v úseku Turnov - Svijany. Smlouva byla na zastupitelstvu schvalována 16. 2. 2017, podklad naleznete na 

zastupitelském disku. S ohledem na postupný vývoj společného projektu se všech 6 partnerů shodlo na doplnění 

smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera dle přílohy tohoto materiálu. Je zde 

specifikováno finanční spolupodílení na projektu, a to ve schváleném Systému financování, který je úpravou 

v předkládaném dodatku určen pouze na projekční práce a inženýring projektu pro získání územního rozhodnutí 

a stavební povolení, a to v celé délce plánované trasy Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany (hranice Libereckého 

kraje). Dodatek tak řeší, aby se původní schválený systém financování nemohl některým z partnerů použít i pro 

realizaci investic. Předkládaný Dodatek č. 1 smlouvy již schválily obce Modřišice a Příšovice. V současné době je 

vydáno územní rozhodnutí na trasu Turnov – Svijany a usilujeme o získání stavebního povolení, které bychom rádi 

získali v červnu či červenci letošního roku, pokud řízení půjde lehce. 

 

Diskuse: 0 

 
 

 

Usnesení ZM č. 18/2022 

ZM schvaluje  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany z 

20. 11. 2017 mezi partnery: město Turnov, obec Modřišice, obec Přepeře, obec Příšovice, obec Svijany a obec Všeň a 

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem tohoto dodatku smlouvy. 

 

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

 
 

11. Příspěvky občanů 
 

Rozprava: 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 

 

 

12. Různé 
Paní místostarostka Houšková pozvala členy zastupitelstva i veřejnost na první akce k výročí města. 10. 2. 2022 budou 

otevřeny 4 výstavy v Muzeu Českého ráje. 22. 2. 2022 od 17 hod. proběhne křest turnovské poštovní známky. Ples se 

konat nebude. V nejbližších dnech bude vydán celoroční přehled všech akcí. 

Pan Špinka se dotázal na stav opravy čističky. Pan starosta Hocke odpověděl, že čistička měla být hotova do konce 

roku, došlo ke zpoždění v důsledku nutnosti větších oprav, lze předpokládat ukončení v březnu až v dubnu. 

Pan starosta Hocke pozval na prohlídku města v sobotu 29. 1. 2022 od 14 hod. z náměstí směrem do parku T. G. 

Masaryka, kde bude ukončena přednáškou v pobočce knihovny. 

Pan Jiránek informoval o zjištěném stavu v Přemyslově ulici, kde si diskuzí s občany ověřil, že k problémům dochází až 

po rekonstrukci.  

      

 

V Turnově dne 31. 01. 2022 

 

 

 

…………………………… …………………………… …………………………… 

Ing. Tomáš Hocke  Karel Jiránek    Daniela Weissová 

starosta    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

 

 

      
 
 


