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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 26. května 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, Bc. Ondřej Fotr, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 
Houšková, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Mgr. Michal Loukota, 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: 
 
 

Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Ing. Zbyněk 
Miklík, Jiří Mikula 
 
Karel Jiránek, Ivan Kunetka, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Radka Vydrová 
 
Petr Záruba, Ing. Jaroslav Kříž 
 

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 jednání nebyl zařazen žádný jiný bod. 
 

Usnesení ZM č. 166/2022 
ZM schvaluje  
předložený program jednání zastupitelstva města. 
 

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                                                                        

Záležitosti odboru správy majetku 
2. Koupě podílu 1/54 na p. p. č. 767/28, k. ú. Daliměřice Ing. Tomáš Hocke               17:05 – 17:30                                                                  

3. Koupě podílu 1/198 na p. p. č. 682, k. ú. Rohozec                                                                                  

4. 
5. 

Převod pozemků pro novou knihovnu 
Záměr prodeje části pozemku p. č.  702/1, 708/12, k. ú. 
Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko) 

                                                                                

Záležitosti odboru rozvoje města 
6. Vydání Změny č. 5 Územního plánu Turnov Ing. Tomáš Hocke               17:30 – 17:40                                                            

Záležitosti odboru finančního 
7. Vypsání poptávkového řízení na kontokorentní úvěr Ing. Tomáš Hocke               17:40 – 17:55                                                                   

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
8. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost Mgr. Petra Houšková         17:55 – 18:05                                                                        

9. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

Ostatní 
10. 
 
11. 

Kontrolní výbor – závěrečná zpráva za rok 2021, plán činnosti  
na rok 2022 
Informace o pomoci poskytované ukrajinským občanům 

Daniela Weissová               18:05 – 18:25 
zastupitelka města 
Mgr. Petra Houšková                                                                           

 

12. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu Ing. Tomáš Hocke                                                                                      

13. Příspěvky občanů                                                18:25 – 18:30                                       

 
 
 
2. Koupě podílu 1/54 na p. p. č. 767/28, k. ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnova ke schválení odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/54 z 
pozemku p. č. 767/28 o výměře 3.068 m2, ostatní plocha, k. ú. Daliměřice, obec Turnov.  
Společnost VIAGEM, a. s. se sídlem Sokolovská 131/86 Praha, nabídla městu Turnov k odkoupení spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/54 z celku nemovité věci pozemku p. č. 767/28, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o 
celkové výměře 3.069 m2, k. ú. Daliměřice. Navrhovaná cena 100 Kč/m2 je shodná s cenou, za kterou město Turnov 
podle tabulky orientačních cen pozemků schválené radou města Turnova 10.06.2020, usnesení RM č. 370/2020, 
prodává nebo vykupuje pozemky pro komunikace.  
 

Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 167/2022 
ZM schvaluje  
koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/54 z pozemku p. č. 767/28 o výměře 3.068 m2, ostatní plocha, k. ú. 
Daliměřice, obec Turnov za cenu 5.683 Kč od společnosti VIAGEM, a. s. Poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí bude hradit město Turnov jako kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
  
 
3. Koupě podílu 1/198 na p. p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:  
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnova ke schválení odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/198 na 
pozemku p. č. 682 o celkové výměře 1.715 m2, k. ú. Malý Rohozec, obec Turnov.  
Paní xxxxxxxxxxx zdědila před 8 lety dům a pozemky na Malém Rohozci. V rámci dědického řízení musela dům 
prodat a vyplatit podíly dalším dědičkám. Při dědictví nebylo známo, že zůstavitel vlastnil i výše uvedený podíl z 
pozemku p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec. Tuto skutečnost se paní xxxxxxxxxxxx dozvěděla až nyní. Nabídla podíl na 
pozemku ke koupi městu Turnov. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/198 z pozemku o výměře 1.715 m2 představuje 
8.662 m2. Při ceně pozemku 100 Kč/m2, za kterou město Turnov podle tabulky orientačních cen pozemků schválené 
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Radou města Turnova 10.06.2020, usnesení RM č. 370/2020, prodává nebo vykupuje pozemky pro komunikace, je 
kupní cena 867 Kč. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 168/2022 
ZM schvaluje  
koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/198 z pozemku p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec, obec Turnov, za cenu 867 Kč 
od paní xxxxxxxxxxx. Poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí bude hradit město Turnov jako kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
  
4. Převod pozemků pro novou knihovnu   
 

Rozprava:  
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnova ke schválení nabytí pozemku pro výstavbu nové knihovny Antonína 
Marka v Turnově. Výstavbu nové knihovny chystá město Turnov řadu let. Nová knihovna by měla být ve Skálově 
ulici mezi letním kinem a domem Na Sboře. Na výstavbu knihovny by město Turnov rádo získalo dotaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Žadatel o dotaci (příjemce) by měl být vlastníkem 
pozemku pro stavbu. Z tohoto důvodu předkládáme Zastupitelstvu města Turnova ke schválení darovací smlouvu, 
kterou současný vlastník Kulturní centrum Turnov, s. r. o. daruje pozemek p. č. 662/5 městu Turnov.  
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 169/2022 
ZM schvaluje  
přijetí daru - pozemku  p. č. 623/5 o výměře 88 m2, jehož součástí je stavba Turnov, č. p. 1590 a pozemku p. č. 
662/5 o výměře 1.513 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 662/2 a připojením části pozemku p. č. 623/9 na 
základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 4780-19/2022, vše k. ú. a obec Turnov, od dárce Kulturního 
centra Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 702/1, 708/12, k. ú. Daliměřice (obchodně-průmyslová zóna Turnov-
Vesecko)   
 

Rozprava:  
Předkládám Vám k posouzení záměr prodeje pozemků na Vesecku pro DEK stavebniny (DEKINVEST, investiční fond 
s proměnným investičním kapitálem, a. s.). 
Město Turnov zadalo u znaleckého ústavu STATIKUM posudek na určení ceny pozemků v čase a místě obvyklou a 
cenu tržní. Cena obvyklá souboru pozemků je 1400 Kč/m2. Po jednáních o dalším využití zóny mají DEK Stavebniny 
zájem o 19.000 m2, což odpovídá ceně 26,6 mil. Kč. Dále jsme v rámci komise rozvoje města (říjen, listopad 2021) 
diskutovali umístění areálu DEK stavebnin v rámci celé zóny, dopravní napojení, inženýrské sítě, připojení 
k plánované stavbě objektu městské jednotky hasičů a výjezdového centra IZS. 
Areál DEK stavebnin by měl být koncipován jako moderní prodejní centrum pro dům a zahradu. DEK stavebniny 
jsou ochotny se podílet na poměrné části nákladů na komunikaci a inženýrské sítě nebo komunikaci zainvestovat, 
zajistit spoluúčast od ostatních společností a následně komunikaci převézt na město. 
Způsob prodeje musí odsouhlasit zastupitelstvo města. Navrhuji jít cestou výběrového řízení formou aukce 
s nejnižší vyvolávací cenou 1.700Kč/m2. Vstupem do výběrového řízení musí být potvrzení paní hraběnky, že je 
ochotna se pro společnost vzdát restitučního nároku. Takto může přistoupit do výběrového řízení teoreticky i více 
zájemců. Následně bude výsledek výběrového řízení schválen zastupitelstvem města za podmínky, že k převodu 
nemovitostí a fyzickému přepisu listu vlastnictví může dojít, až po vyjmutí pozemků ze soudního sporu a po 
odstranění plomby, která je na pozemky uvalena Katastrálním úřadem. Další podmínkou pro prodej pozemků by 
měla být plánovací smlouva, která bude rovněž schválena zastupitelstvem města. Ta bude obsahovat závazky DEK 
stavebnin vůči městu především v oblasti kofinancování komunikace, chodníku pro pěší a cyklisty, veřejného 
osvětlení, dešťové kanalizace a inženýrských sítí. 
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Diskuse: p. Špinka 
V diskusi zaznělo: Dospěl jsem k názoru, že to nepodpořím. Snažím se pozemky srovnávat s ostatními pozemky, 
cena není dostačující. Chci navrhnout usnesení jako protinávrh s cenou 2.500 Kč. 
 

Usnesení ZM č. 170/2022 
ZM schvaluje  
záměr prodeje části pozemku p. č. 702/1, 708/12, k. ú. Daliměřice (obchodně -průmyslová zóna Turnov - Vesecko) 
o výměře cca 19 000 m2. Prodej pozemků bude uskutečněn výběrovým řízením formou dražby s minimální 
vyvolávací cenou 2.500 Kč bez DPH/m2 a ukládá radě města schválit konkrétní podmínky záměru prodeje části 
pozemku p. č. 702/1, 708/12, k. ú. Daliměřice. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
 
  
6. Vydání Změny č. 5 Územního plánu Turnov   
 

Rozprava:  
Územní plán Turnov v současné době není v některých jeho částech v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 (ZÚR). Podle § 54 odst. 6 je obec povinna bez zbytečného odkladu uvést 
do souladu územní plán se ZÚR a do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu se 
ZÚR, protože se jedná o nadřazenou územně plánovací dokumentaci. Zpracovaná je v měřítku 1:100 000, tedy v 
menším rozlišení než územní plán. V koridorech vymezených v ZÚR by přitom nemělo docházet ke změnám v 
území, které by mohly znemožnit nebo podstatně ztížit realizaci záměrů, pro které jsou koridory vymezeny. Proto 
bylo zahájeno pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov. Jako zpracovatel Změny č. 5 Územního plánu Turnov byl 
vybrán SAUL, s. r. o., Liberec. Kompletní dokumentace Změny č. 5 Územního plánu Turnov k vydání je zveřejněna 
na https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/uzemni-plan-turnov/  
 
Diskuse: p. Špinka, p. Hocke, p. Varga, p. Knížek, p. Loukota 
V diskusi zaznělo: Vím, že se tomu nevyhneme. Blokujeme nějakou stavbu nebo je to ekonomicky náročné? Je 
škoda, že se zbavíme územních rezerv. Budou to muset řešit generace po nás.; Jsme v kolizi s TJ Sokol Turnov a TJ 
Turnov.; Rezervy se dělají proto, aby se chránilo území.; Co znamená železniční rezerva?; Vymyslel to Liberecký 
kraj.; V plánu je chodník z Kamence.; Na ten je vydáno stavební povolení.; Podporuji vyškrtnutí odlehčovacích 
komunikací. 
 

Usnesení ZM č. 171/2022 
ZM ověřuje  
že Změna č. 5 Územního plánu Turnov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 ani se 
stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
  

Usnesení ZM č. 172/2022 
ZM rozhodlo  
o námitkách podaných k návrhu Změny č. 5 Územního plánu Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
  

Usnesení ZM č. 173/2022 
ZM vydává  
dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, Změnu č. 5 Územního plánu Turnov formou opatření obecné povahy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
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7. Vypsání poptávkového řízení na kontokorentní úvěr   
 

Rozprava:  
V tomto materiálu Vám předkládáme ke schválení dle doporučení rady města z 13.04.2022 vypsání poptávkového 
řízení na kontokorentní úvěr do výše 40 mil. Kč s možností čerpání v roce 2022 a 2023. Kontokorent doporučil 
zastupitelstvu přijmout finanční výbor k eliminaci rizik spojených s výkyvy daňových příjmů způsobených pandemií 
Covid-19, válkou na Ukrajině a růstem cen energií, vedoucí ke krachu dodavatelů energií a přesunu k dodavatelům 
poslední instance. Celkové náklady na energie města a jeho organizací činí aktuálně nasmlouvaných cenách 18 mil. 
Kč/ročně. Dále se mohou finance použít na vykrytí kofinancování dotačních titulů a cash flow města. Město bude 
poptávat 8 bankovních institucí.  
Dále předkládáme návrh na jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek v rámci nabídky na "Poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč". 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 174/2022 
ZM souhlasí  
s podmínkami poptávkového řízení a s oslovením 8 bankovních institucí k zajištění poptávkového řízení na 
poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč na finanční zajištění překlenutí časového nesouladu mezi 
plánovaným vývojem příjmů a nutností hradit výdaje města Turnova pro roky 2022 a 2023. 
 

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

Usnesení ZM č. 175/2022 
ZM bere na vědomí  
a souhlasí se jmenováním hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podání 
nabídek na kontokorentní úvěr města Turnova bankovními institucemi ve složení: 1) Ing. Tomáš Hocke, 2) Ing. 
Jaroslav Knížek. 3) RNDr. Josef Uchytil, DiS., 4) Daniela Weissová, 5) Bc. Jana Chodaničová, náhradníci 1) Mgr. Eva 
Honzáková, 2) Mgr. Jana Svobodová, 3) Ing. Jaromír Pekař, 4) Jan Lochman, 5) Jana Kopečná. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
8. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

Rozprava:  
Pro rok 2022 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život 
obyvatel města Turnov (dotační program Podpora obecně prospěšné činnosti) částka 280.000 Kč.  
V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem devět žádostí o dotaci. Osm žádostí bylo doručeno řádně v termínu 
stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. Jedna žádost byla doručena po stanoveném termínu a 
byla vyřazena z posuzování.  Komise určená Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost 
posoudila došlé žádosti a navrhla vyhovět všem osmi žadatelům dle níže uvedeného přehledu. 
 

poř. 
číslo 

název žadatele 
požadovaná výše 
dotace 

návrh dotace 
2022 

1. Celia-život bez lepku, o. p. s. 20.000 10.000 

2. Český svaz chovatelů, Základní organizace Turnov 1 30.000 30.000 

3. Český červený kříž, místní skupina Turnov 10.000 10.000 

4. FOKUS Turnov, z. s. 60.000 30.000 

5. Myslivecká společnost VESECKO, z. s. 14.000 10.000 

6. Tělovýchovná jednota Český ráj, spolek 25.000 20.000 

7. Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s. 40.000 30.000 

8. ZAzemí, z. s. 28.000 20.000 

CELKEM 227.000 160.000 

 
Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. Vzor smlouvy je přílohou tohoto materiálu. 
 
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 176/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro společnost Celia-život bez lepku o. p. s., IČ 27048861 na podporu činnosti 
v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 177/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 1, IČ 
62014838 na podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 178/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Místní skupina Český červený kříž Turnov (Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Semily, IČ 70962031) na podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 179/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek FOKUS Turnov, z. s., IČ 49295101 na podporu činnosti v roce 2022. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně 
prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 180/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na podporu 
činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 181/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 na podporu 
činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 182/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 
podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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Usnesení ZM č. 183/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro společnost ZAzemí, z. s., IČ 03080994 na podporu činnosti v roce 2022. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně 
prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 184/2022 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 
bude dotace v programu Podpora obecně prospěšné činnosti poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
  
9. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci   
 

Rozprava:  
Pro rok 2022 byla v rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100.000 Kč. V rámci 
vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu stanoveného účelu pro 
žadatele vyčleněno 40.000 Kč. V rámci výzvy byla v řádném termínu doručena jedna žádost o dotaci. Spolek 
Tělocvičná jednota Sokol Turnov požádal o dotaci na projekt s názvem Reciproční soustředění mládeže ve 
spolupráci s mládeží z Niesky, tj. pětidenní soustředění oddílu stolního tenisu za účasti mládeže z partnerského 
města, které se uskuteční v termínu od 18. do 22. července 2022. Předpokládané celkové náklady na zajištění 
projektu jsou spolkem odhadnuty na 35.700 Kč (10.000 Kč DPP, 15.200 Kč strava účastníků a 10.500 Kč materiál a 
ostatní výdaje). Z programu Podpora zahraniční spolupráce požádal spolek na tento projekt dotaci ve výši 17.700 
Kč, ostatní náklady projektu (18.000 Kč) budou spolkem hrazeny z vybraných účastnických poplatků. Komise pro 
cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov jako kompetentní orgán pro posuzování žádosti o dotaci 
určený Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci posoudila na svém jednání dne 25.04.2022 
předmětnou žádost o poskytnutí dotace a navrhla podpořit projekt ve výši požadavku. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 185/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 17.700 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 
Reciproční soustředění mládeže ve spolupráci s mládeží z města Niesky. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 
 

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

Usnesení ZM č. 186/2022 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s žadatelem v případě, že bude 
dotace v programu Podpora zahraniční spolupráce poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
  
10. Kontrolní výbor – závěrečná zpráva za rok 2021, plán činnosti na rok 2022   
 

Rozprava:  
Předkládám Vám materiál týkající se plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2022. Závěrečná zpráva i plán 
činnosti jsou součástí vystavených podkladů pro ZM na webu města. 
 
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 187/2022 
ZM stahuje  
bod "Kontrola práce a služeb zadaných zřizované organizaci Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2020 a 2021" z 
plánu činnosti kontrolního výboru. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 188/2022 
ZM bere na vědomí  
závěrečnou zprávu kontrolního výboru za rok 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 189/2022 
ZM schvaluje  
návrh plánu činnosti kontrolního výboru pro rok 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/0] 
 
  
11. Informace o pomoci poskytované ukrajinským občanům  
 

Rozprava:  
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města ze dne 24.02.2022, ze kterého vyplývá závazek města Turnov 
nabídnout pomoc občanům Ukrajiny prchajícím před válkou, se město Turnov aktivně zapojilo do zajišťování potřeb 
těchto osob. 
 
Diskuse: p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Moc si vážím Vaší práce, co vyvíjí Turnov, může být příkladem. 
 

Usnesení ZM č. 190/2022 
ZM bere na vědomí  
informaci a způsobu a rozsahu pomoci poskytované městem Turnov občanům Ukrajiny prchajícím před válkou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/0] 
 
  
12. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  
Předkládám Vám na vědomí pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajské nemocnice Liberec, a. s. (dále KNL). 
Valná hromada Krajské nemocnice Liberec, a.s., se budou konat dne 23.06.2022 od 11.00 hod. v budově Krajské 
nemocnice Liberec, Husova 357/10, Liberec I - Staré Město. 
 
Diskuse: p. Polášek 
V diskusi zaznělo: Chci tento materiál podpořit i jako zaměstnanec nemocnice. Je nešťastné, že chybí miliarda na 
stavbu. Všichni k tomu přistupovali zodpovědně. Poslední takto velká investice byla před padesáti lety. Podpořte 
tento materiál i vy. 
 

Usnesení ZM č. 191/2022 
ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání valné hromady konané dne 23.06.2022 a ukládá Ing. Tomáši 
Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 192/2022 
ZM bere na vědomí  
- Zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 muselo být zrušeno, neboť 
žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na 
nepředvídatelný cenový růst ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu 
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Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH.  
- Nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného odhadu stavební části 
projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem. 
 
- Současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou mezi akcionáři jsou ve výši 
2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na 
revitalizaci původních prostor (tzv. change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje 
schválené investiční možnosti KNL. 
 
- Vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL se představenstvo KNL  
ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant) zavazuje zajistit 
dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční 
stabilita KNL.  
 
- Představenstvo KNL provede aktualizaci investičního plánu KNL a jeho rozpočtový výhled na období 2023 - 2026 s 
ohledem na priority stanovené valnou hromadou KNL. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 
  
 
13. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 
 
 
 
 
Ostatní: 
p. Houšková – zve do Muzea Českého ráje na promítání filmů o Turnově, na vystoupení dětí ZUŠ, na Staročeské 
řemeslnické trhy. 
p. Hocke – zve do divadla na divadelní hru „Jaroslav to spískal“. 
p. Svobodová – v sobotu slavíme městský svátek. 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 1. června 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Hocke    Petr Záruba   Ing. Jaroslav Knížek 
 starosta     ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 


