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USNESENÍ 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 24. února 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: Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ivan 

Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 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: 

 

 

 

 

Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Michal Kříž, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, 

Ing. Tomáš Roubiček 

 

Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Michal Kříž, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. Tomáš Špinka 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 19/2022 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání vč. přidaného bodu č. 2. 
 

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

 

 

2. Pomoc Ukrajině   
 

Usnesení ZM č. 20/2022 

ZM odsuzuje  

bezprecedentní útok Ruska vůči suverénní Ukrajině. Tento čin je zcela nepřijatelným aktem a brutálním porušením 

mezinárodního práva. 

Město Turnov operativně nabídne pomoc občanům Ukrajiny prchajících před válkou. ZM schvaluje poskytnutí daru 

ve výši 100 tis. Kč neziskové organizaci Člověk v tísni na pomoc Ukrajině. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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 3. Výroční zpráva Policie ČR a Městské policie Turnov   
 

Usnesení ZM č. 21/2022 

ZM bere na vědomí  

bez připomínek předloženou výroční zprávu Policie ČR za rok 2021. 
 

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

Usnesení ZM č. 22/2022 

ZM bere na vědomí  

bez připomínek předloženou výroční zprávu městské policie za rok 2021. 
 

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

 

  

4. Šetřilovsko - Zikuda vodohospodářské stavby spol. s r.o. - prodloužení termínu   
 

Usnesení ZM č. 23/2022 

ZM schvaluje  

prodloužení lhůty výstavby restaurace Šetřilovsko a dalších objektů do 31. 12. 2025 formou dodatku č. 1 dohody se 

společností ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r. o. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

  

5. Převod objektu kotelny Přepeřská   
 

Usnesení ZM č. 24/2022 

ZM schvaluje  

koupi nemovité věci od Městské teplárenské Turnov, s. r. o. - pozemku p. č. 1986/257 - zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 523 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev. - sklad, a pozemku p. č. 1986/258 - ostatní plocha o výměře 

19 m2, vše k. ú. Turnov, za cenu 3 mil. Kč. Úhrada kupní ceny bude provedena zápočtem pohledávky prodávajícího, 

Městské teplárenské Turnov, s. r. o., z titulu prodeje výše uvedené nemovité věci proti závazku prodávajícího vůči 

kupujícímu, městu Turnov, z titulu výplaty podílu z nerozděleného zisku společnosti jedinému společníku. 
 

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

 

  

6. Statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města Turnova   
 

Usnesení ZM č. 25/2022 

ZM schvaluje  

statut Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města s účinností od 25. 2. 2022. 
 

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

 

  

7. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025   
 

Usnesení ZM č. 26/2022 

ZM schvaluje  

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025. 
 

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

 

  

8. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. - činnost společnosti v roce 2022   
 

Usnesení ZM č. 27/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 80 000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na 

podporu činnosti v roce 2022, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-

22-001, 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] 
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9. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2022   
 

Usnesení ZM č. 28/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2 348 116 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z toho je 

určeno 1 791 616 Kč na provozní náklady a 556 500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-101, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 29/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 703 600 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544, z toho 

je určeno 90 000 Kč na provozní náklady, 165 600 Kč na sportovní činnost spolku a 448 000 Kč na nájmy za 

sportoviště. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov č. 2-22-102, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 30/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1 078 376 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 242 676 Kč  na 

provozní náklady, 131 700 Kč na sportovní činnost spolku a 704 000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 

rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-103, 

která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 31/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 948 972 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho je určeno 

784 472 Kč na provozní náklady a 164 500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-104, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 32/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 810 400 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 224 400 Kč na 

provozní náklady, 250 000 Kč na sportovní činnost spolku a 336 000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 

rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-105, 

která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 33/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 742 300 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 60 000 Kč 

na provozní náklady, 132 300 Kč na sportovní činnost spolku a 550 000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace 

se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím 

z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-

106, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 34/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 167 092 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 60 000 

Kč na provozní náklady, 86 500 Kč na sportovní činnost spolku a 20 592 na nájmy sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 

rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-107, 

která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 35/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 111 300 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je určeno 80 

000 Kč na provozní náklady a 31 300 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-108, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 36/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 95 900 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 80 000 

Kč na provozní náklady a 15 900 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-109, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 37/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 116 200 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480, z 

toho je určeno 80 000 Kč na provozní náklady a 36 200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-110, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 38/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 60 500 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 50 000 Kč na 

provozní náklady a 10 500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-111, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 39/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 60 200 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho je určeno 

40 000 Kč na provozní náklady a 20 200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-112, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 40/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 72 500 Kč pro spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700, z toho je určeno 25 000 Kč na 

provozní náklady a 47 500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-116, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 41/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 37 100 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 30 000 Kč na 

provozní náklady a 7 100 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 42/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z. s., IČ 27022650 na 

provozní náklady spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

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

 

Usnesení ZM č. 43/2022 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 35 100 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173, z toho je určeno 15 000 

Kč na provozní náklady a 20 100 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

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

  

Usnesení ZM č. 44/2022 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 

bude dotace v programu Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov poskytnuta. 
 

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

 

  

10. Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol   
 

Usnesení ZM č. 45/2022 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Turnov s účinností 

od 1. 4. 2022. 
 

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

 

  

11. Příspěvky občanů   
 

 

 

 

V Turnově dne 3. března 2022 

 

 

 

 

  .............................................................  …………………………………………. 

   Mgr. Petra Houšková                 Mgr. Jana Svobodová 

        místostarostka                       místostarostka 


