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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 31. března 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, 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, Ing. Tomáš 
Roubíček, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 
Daniela Weissová, Petr Záruba 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

Lukáš Bělohradský, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Jiří Mikula 
 
Lukáš Bělohradský, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Jiří Mikula 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. arch. Václav Hájek, RNDr. Josef Uchytil 

 
Přítomen 1 občan 
 
Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 
Obecně zachycují názorové spektrum. Záznam je uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-
mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu 
informováni. 
 
 
 
 
1. Úvod   
 

Rozprava:  
Do programu jednání nebyl zařazen žádný jiný bod. Bod č. 12 se nebude projednávat, vyřazuje se z programu 
jednání. Dále je předřazen bod č. 13 za bod č. 10. 
 

Usnesení ZM č. 46/2022 
ZM schvaluje  
předložený program jednání bez bodu č. 12 a s předřazením bodu č. 13 za bod č. 10. 
 

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

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. Studie "Regenerace sídliště Přepeřská" Ing. Tomáš Hocke         17:05 – 17:55                                                                        

3. Směna pozemků Přepeřská                                                                                       

4. 
5. 

Převod pozemku p. č. 662/4, k. ú. Turnov, park u letního kina 
Muzeum Českého ráje Turnov, dar žulových dlažebních kostek 

                                                                                 

6. Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o 
poskytnutí dotace na projekt Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa 

       

7. Zpráva o čerpání rozpočtu bytového fondu za rok 2021        

Záležitosti odboru finančního 
  8.         Účelový dar - Mikroregion Český ráj – cyklobusy                                      Ing. Tomáš Hocke         17:55 – 18:05 
  9.         Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SVČ Žlutá  
              ponorka, příspěvková organizace 
Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10. 
13. 

Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka 
Pomoc ukrajinským občanům - individuální dotace – předřazený 
bod 

Mgr. Jana Svobodová    18:05 – 18:15    
Mgr. Eva Honzáková                                                                     

      

Ostatní 
11. 
 

Geopark Český ráj, o. p. s. - žádost o půjčku na předfinancování 
Česko-polského projektu 

Mgr. Jana Svobodová    18:15 – 18:45                                                                                  

12. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu – 
bod je stažen z jednání 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

14. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke          18:45 – 18:50                                                                             

 
  
 
2. Studie "Regenerace sídliště Přepeřská"   
 

Rozprava:  
Odbor správy majetku Vám předkládá materiál týkající se studie "Regenerace sídliště Přepeřská". Zpracování studie 
bylo na základě řady žádostí a připomínek obyvatel sídliště oproti původnímu záměru rozšířeno na širší území 
sídliště Přepeřská.  
K nejčastějším připomínkám patřilo navýšení počtu parkovacích míst. Stávající parkovací plochy jsou, pokud je to 
možné, rozšířené a dále jsou lépe uspořádané.  
Prostor pro volno časové aktivity v podobě dětského hřiště byl zcela na přání obyvatel sídliště umístěn do okrajové 
části sídliště a zelené plochy mezi domy jsou využity pouze na místa pro setkávání obyvatel, kde budou umístěny 
lavičky a zeleň. 
Odpadové hospodářství je ve studii řešeno formou nadzemních kontejnerů "ukrytých" v ohraničených prostorách, 
ale předpokládáme, že stejně jako na sídlišti Výšinka budeme v dalším stupni projektové dokumentace prověřovat 
možnosti umístění polopodzemních kontejnerů, které jsou kapacitnější, ale je možné umístit pouze, pokud tam 
nebudou žádné inženýrské sítě. 
 
Diskuse: p. Schindler, arch. Smolík, p. Miklík, p. Špinka, p. Kunetka 
V diskusi zaznělo: Jsem rád, že se v projektech začíná myslet na vzrostlé stromy. Jak je to se vsakováním vody?; Je 
to zatím studie, bude se to teprve detailně řešit.; Je tam jedna dobíjecí stanice.; Je tady jedno místo jako trafo, 
takže by šlo se správcem rozvodů řešit rozvody. Nemáme definované, kde bude místo pro nabíjení.; Vychází mi 
jedno parkovací místo na jeden byt, a to je málo, i tak jsem rád, že vznikla parkovací místa.; Jedna nabíječka nebude 
stačit, vývoj půjde dopředu. 
 

Usnesení ZM č. 47/2022 
ZM schvaluje  
zpracovanou studii "Regenerace sídliště Přepeřská" firmou AND, s. r. o. architektonický ateliér, IČO 40767141 v 
10/2020, studie II. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 48/2022 
ZM ukládá  
odboru správy majetku zadat zpracování dalších stupňů projektové dokumentace "Regenerace sídliště Přepeřská". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
3. Směna pozemků Přepeřská   
 

Rozprava:  
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnov návrh na směnu pozemků na sídlišti Přepeřská. Manželé xxxxxxxxx 
opakovaně požádali o vyřešení spoluvlastnického vztahu k pozemku p. č. 2001/2, k. ú. Turnov.  Pozemek je 
komunikací od ulice Přepeřská do sídliště, v současné době určenou jen pro pěší a vozy IZS. Část pozemku je 
zaplocena oplocením areálu společnosti Univer. Město Turnov převede do vlastnictví Kopových část pozemku p. č. 
2002/1, o výměře odpovídající výměře 2/15 z pozemku 2001/2, tj. cca 41 m2, podle hranice pozemku p. č. 2002/1 a 
pozemku xxxxxxxxxxx p. č. 2004, dl. 20,4 m, šířka 2,15 m. V jižní části pozemku bude hrana pozemku kopírovat 
trasu chodníku. 
Směnu projednala Rada města Turnov dne 03.01.2021 a doporučila zastupitelstvu města Turnov schválit směnu 
spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 2001/2 za část pozemku p. č. 2002/1, k. ú. Turnov, s xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Diskuse: p. Špinka 
V diskusi zaznělo: Proč směna a ne odkup?; Takto se jednalo s manželi Kopovými a je to výhodné pro obě strany. 
 

Usnesení ZM č. 49/2022 
ZM schvaluje  
směnu spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 2001/2 za část pozemku p. č. 2002/1 (nově vzniklý pozemek p. č. 
2002/7), vše k. ú. Turnov s xxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
 
  
4. Převod pozemku p. č. 662/4, k. ú. Turnov, park u letního kina   
 

Rozprava:  
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnov ke schválení převod pozemku v parku u letního kina společnosti Kulturní 
centrum Turnov, s. r. o. (dále také jen KCT, s. r. o.).  
Kulturní centrum Turnov, s. r. o. má zájem vybudovat nový přístřešek pro uskladnění laviček z letního kina. Dosud 
jsou lavičky skladovány u sociálních zařízení a brání tak vstupu do tohoto objektu. Společným záměrem KCT, s. r. o. 
a města Turnov je otevření kiosku a sociálních zařízení v letním kině pro návštěvníky městského parku i během dne, 
mimo promítací dobu kina.  Zároveň by po oddělení části pozemku a jejím připlocení k areálu letního kina mohlo 
být omezeno současné nežádoucí využívání a znečišťování zákoutí za stávajícími rododendrony.  
Rada města Turnov projednala záměr převodu části pozemku p. č. 662/1, k. ú. Turnov na společnost Kulturní 
centrum Turnov s. r. o. již 24.06.2021. Konečnému rozdělení pozemků však předcházelo několik jednání s odborem 
životního prostředí Městského úřadu Turnov, jako orgánem ochrany přírody a krajiny, o velikosti nově vzniklého 
pozemku a umístění hranice tohoto pozemku s ohledem na nutnost zachování keřů rododendronů. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 50/2022 
ZM schvaluje  
převod pozemku p. č. 662/4 - ostatní plocha o výměře 170 m2, k. ú. Turnov, obec Turnov, do vlastnictví společnosti 
Kulturní centrum Turnov, s. r. o. formou daru. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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5. Muzeum Českého ráje Turnov, dar žulových dlažebních kostek   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám k projednání žádost Muzea Český ráj v Turnově s požadavkem daru žulových dlažebních kostek 
ze skladu města Turnov. Jedná se o žulovou kostku 8/10, která by byla použita na zádlažbu části prostoru před 
Kamenářským domem v kombinaci se zádlažbou dlažbou odsekovou.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor v historické části města a kostky jsou již použité "ochozené", které by bylo 
vhodné vracet zpět, odbor správy majetku souhlasí s darem kostek 8/10 pro Muzeum Český ráj v požadované ploše 
cca 73m2, tj. cca 20 t materiálu. Dle aktuálních ceníků zveřejněných na internetu se cena nových kostek pohybuje v 
rozpětí 3.000 - 4.780 Kč/t vč. DPH. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 51/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí daru dlažebních kostek z majetku města Turnov v přibližné hodnotě 95 600 Kč pro Muzeum Českého 
ráje v Turnově, IČ 00085804, na realizaci úpravy veřejně přístupných ploch okolo Kamenářského domu v Turnově. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
6. Vodohospodářské sdružení Turnov - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Turnov - 
intenzifikace ČOV - I. etapa   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-011. Na 
základě této smlouvy byla svazku Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen příjemce dotace) poskytnuta 
individuální investiční dotace ve výši 12 mil. Kč na realizaci akce s názvem Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa. O 
poskytnutí předmětné dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 27. 08. 2020 - usnesení 
č. 242/2020. 
V předmětné smlouvě je mj. zakotvena povinnost příjemce dotace předložit vypořádání poskytnutých finančních 
prostředků k datu 31.03.2022. Tento datum navazoval na původní termín ukončení realizace díla, které bylo 
stanoveno na prosinec 2021. V létě loňského roku došlo ke změně realizace díla v souvislosti s vyhnívací nádrží (tj. 
klíčový prvek kalového a plynového hospodářství na ČOV) a příjemce dotace uzavřel s dodavatelem stavby dodatek 
smlouvy o dílo, kterým byl mj. v souladu s novým harmonogramem prací prodloužen termín ukončení stavby na 
březen 2022. Následným podzimním vývojem náročných prací jedná v současné době příjemce dotace 
s dodavatelem stavby o dalším možném prodloužení termínu dokončení celého díla přibližně o 1 až 2 měsíce, tedy 
nejdéle do konce května 2022.  
Z důvodů výše uvedených, které jsou blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu na předložení finančního 
vypořádání ze dne 03.03.2022, předkládáme Zastupitelstvu města Turnova návrh dodatku č. 1 smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-011, kterým bude prodloužena lhůta pro podání vypořádání 
poskytnutých finančních prostředků nejpozději do 31.08.2022. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 52/2022 
ZM schvaluje  
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-011 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
7. Zpráva o čerpání rozpočtu bytového fondu za rok 2021   
 

Rozprava:  
Dle statutu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města Turnov, předkládá rada města, jakožto správní rada 
fondu, zprávu o čerpání prostředků fondu za rok 2021.  
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Diskuse: p. Miklík, p. Kordová 
V diskusi zaznělo: Jsou úroky příjmem do běžného rozpočtu města?; Do bytového fondu je nutné investovat. 
 

Usnesení ZM č. 53/2022 
ZM bere na vědomí  
zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města Turnov za rok 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
8. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám žádost poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 
cyklobusů v Českém ráji v roce 2022 (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem 
tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento 
projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine, a. s., Dopravním podnikem 
Kněžmost, s. r. o. a Krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové 
linky v Českém ráji. Požadovaná výše účelového daru od města Turnov je 42.000 Kč. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 54/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelového daru ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na zajištění provozu 
turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2022 a pověřuje starostu podepsáním Darovací smlouvy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
  
9. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SVČ Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace    
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám s účinností od 01.04.2022 návrh změny ve vymezení soupisu svěřeného majetku uvedeného v 
příloze ke zřizovací listině organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace. Jedná 
se o převzetí budovy a pozemků v areálu táborové základny Krčkovice v katastru Hrubá Skála zpět pod město 
Turnov. Důvodem je připravovaná rekonstrukce areálu. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 55/2022 
ZM schvaluje  
upravené znění zřizovací listiny organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 
dle předloženého návrhu s účinností od 01.04.2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
 
  
10. Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 400 tis. Kč. Dotace má 
být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2022 byla pro tento účel alokována 
částka 400 tis. Kč.  
p. Svobodová nahlásila střet zájmů 
 
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 56/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 400 000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 
00527271, na zajištění 22. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2022, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-002, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
 
 
13. Pomoc ukrajinským občanům - individuální dotace   
 

Rozprava:  
Předkládáme žádost spolku Turnov pomáhá, z. s., o poskytnutí individuální dotace ve výši 160.000 Kč. Dotace má 
být určena na pokrytí mzdových nákladů asistenta pro uprchlíky z Ukrajiny, tj. osobu, která zabezpečí nutné 
související činnosti s příchodem uprchlíků do Turnova – aktivní komunikace s příchozími, řešení agendy spojené 
s pobytem, doprovod na úřady a instituce, kontaktování lékařů, škol, zaměstnavatelů, poskytovatelů ubytování. 
Dále bude zajišťovat administraci těchto úkonů a zajistí správu transparentního účtu. Oproti předloženým 
materiálům je spolkem požadována pouze částka 60.000 Kč, a to z důvodu trvání projektu do 30.06.2022. Upravený 
materiál byl projednán a v RM dne 31.03.2022 a doporučen zastupitelstvu ke schválení. 
 
p. Miklík, p. Weissová, p. Schindler nahlásili střet zájmů 
 
Diskuse: p. Polášek, p. Weissová, p. Špinka, p. Knížek 
V diskusi zaznělo: Kolegové, kteří nahlásili střet zájmů, jsou asi zapojeni, můžete nám to přiblížit?; Pomáháme 
matkám s dětmi a dohodli jsme se s paní, která mluví česky a ukrajinsky, ona teď pomáhá doprovázet uprchlíky na 
úřady, na nákupy,… Je to částka pro ni za její práci.; Můj hlas dostanete.; Kdo všechno se připojil? 
 

Usnesení ZM č. 57/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 60.000 Kč pro spolek Turnov pomáhá, z. s., IČ 
03626440, na pokrytí mzdových nákladů asistenta pro uprchlíky z Ukrajiny, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-003, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  
  
11. Geopark Český ráj, o. p. s. - žádost o půjčku na předfinancování Česko-polského projektu   
 

Rozprava:  
Předkládám Vám k projednání žádost společnosti Geopark Český ráj, o. p. s. o půjčku na předfinancování projektu 
v rámci česko-polské spolupráce Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa, kde je město Turnov 
partnerem projektu, v rámci projektu vznikla v Turnově venkovní geologická expozice u Kamenářského domu.   
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 58/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města společnosti Geopark Český ráj, o. p. s., IČ 27511774, se 
sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, na předfinancování Česko-polského projektu: Popularizace 
geologických fenoménů Euroregionu Nisa, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002760, kde město Turnov je 
jedním z partnerů projektu ve výši 50 tis. Kč. 
 

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



7  Zápis Zastupitelstva města Turnov 31.03.2022 

Usnesení ZM č. 59/2022 
ZM schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Turnova" mezi 
městem Turnov a společností Geopark Český ráj, o. p. s., IČ 27511774, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 
Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
12. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu   
 

Bod je stažen z jednání. 
 
  
14. Příspěvky občanů   
 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 08.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ing. Tomáš Hocke 
starosta 

                           Ing. achr. Václav Hájek 
                           ověřovatel zápisu 

                    RNDr. Josef Uchytil 
                    ověřovatel zápisu 

 


