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USNESENÍ 
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 
 

 
 
 
 
1. Úvod   
 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
 
2. Koupě podílu 1/54 na p. p. č. 767/28, k. ú. Daliměřice   
 

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

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 xxxxxxxxxxxxx. 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   
 

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)   
 

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   
 

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   
 

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   
 

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] 
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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] 
  

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   
 

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   
 

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] 
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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  
 

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   
 

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 
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   
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V Turnově 1. června 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková    
  starosta      místostarostka  


