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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 30. června 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, 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, 
Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, 
MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš 
Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Petr Záruba 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

MUDr. Martin Hrubý, Jiří Mikula, Ing. Tomáš Roubíček, Daniela Weissová 
 
MUDr. Martin Hrubý, Daniela Weissová 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Radka Vydrová 
 
Eva Kordová, Mgr. Pavel Mlejnek 

 
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. 10 se stahuje z jednání. 
 

Usnesení ZM č. 193/2022 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání bez bodu č. 10. 
 

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

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 školství, kultury a sportu 
2. Výtvarná soutěž na objekt věnovaný osobnosti TGM - 

vyhodnocení 
Ing. Tomáš Hocke                                                                            17:05 – 18:05      

3. Plán ochrany MPZ                                                                             18:05 -  18:35     

4. Obecně závazná vyhláška – noční klid Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

5. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. - obnova 
sportovišť 

                                                                                 

6. Individuální dotace Turnov pomáhá, z. s. - asistent pro uprchlíky 
z Ukrajiny 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

Ostatní 
   7.        Příspěvky občanů                                                                                       Ing. Tomáš Hocke                  18:35 – 18:40                                        
Přestávka                                                                                                                                                                    18:40 – 18:50 
Záležitosti odboru správy majetku 

8. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - oprava 
kanalizace Markova ulice 

Ing. Tomáš Hocke                                                                            18:50 – 19:25     

9. 
10. 

Žádost o dotaci - Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov 
Nákup nemovitostí v lokalitě Koňského trhu – bod je stažen z 
jednání 

Mgr. Petra Houšková   
Ing. Tomáš Hocke                                                                         

      

Záležitosti odboru finančního 
11. Schválení smlouvy o dlouhodobém úvěru ve výši 45 mil. Kč Ing. Tomáš Hocke                                                                                19:25 – 19:55     

12. Schválení smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 40 mil. Kč                                                                                  

13. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022        

14. Závěrečný účet za rok 2021        

15. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2021        

Ostatní 
16. Projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce - schválení smlouvy o 

partnerství 
 Mgr. Petra Houšková                                                                                19:55 – 20:00      

 
 
 
2. Výtvarná soutěž na objekt věnovaný osobnosti TGM - vyhodnocení   
 

Rozprava:  
Zastupitelstvo města Turnov dne 25.11.2021 schválilo soutěžní podmínky pro vyhlášení výtvarné soutěže o návrh 
výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka. Ve stanoveném termínu bylo doručeno na podatelnu 
města Turnova 25 soutěžních návrhů, všechny splnily požadované náležitosti. Žádný ze soutěžních návrhů 
nevykazoval známky porušení anonymity.  
Po hodnotícím zasedání odborné poroty konané v dubnu a květnu 2022 byli nejprve vybráni čtyři finalisté a 
následně byl dne 12.05.2022 zvolen porotou vítězem výtvarné soutěže návrh č. 8 od Petra Valera ze Slaného. 
Porota výtvarné soutěže na objekt věnovaný osobnosti T. G. Masaryka v Turnově doporučuje zadavateli (městu 
Turnov) k realizaci soutěžní návrh č. 8 jako vítězný návrh.  
Více na https://www.turnov.cz/cs/aktuality/kultura/na-historicke-radnici-najdete-25-navrhu-t-g-m.html 
Jednání zastupitelstva byl za odbornou komisi přítomen pan MgA. Pavel Karous, Ph.D. 
 
Porota výtvarné soutěže na objekt věnovaný osobnosti T. G. Masaryka v Turnově doporučuje zadavateli (městu 
Turnov) k realizaci soutěžní návrh č. 8 jako vítězný návrh z následujících důvodů: 
"Výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka pro město Turnov - návrh č. 8 od Petra Valera ze 
Slaného byl vybrán z mnoha důvodů. Primárně členové poroty hodnotili neotřelý přístup k řešení zadání, které se 
vztahuje k Masarykovu filozofickému a politickému zápasu o poznanou pravdu a ochotu se vždy za ni veřejně 
postavit. Z dálky může působit vybrané dílo jako dobová modernistická plastika ve stylu geometrické abstrakce či 
neokonstruktivistických tendencí, tedy ve stylu pozdní moderny, který se uplatnil v architektuře a ve veřejném 
prostoru minulého století a týká se okolní panelové zástavby ze 70. let. Při bližším ohledávání díla ale divák najde v 

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/kultura/na-historicke-radnici-najdete-25-navrhu-t-g-m.html
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čele sochy plaketu s reliéfním portrétem TGM a heslem „Pravda roste s námi“ (parafráze na Masarykovo heslo 
„Pravda vítězí“). Kruhový medailon se protahuje do prostorové linie či „grafu vývoje-růstu“ bolestivého, ale o to 
důležitějšího boje za pravdu. „Pravda“ v přeneseném slova smyslu upadá, válí se po zemi, znovu se zvedá, 
„zašmodrchává se“, aby na závěr stoupala a symbolicky zvítězila ve vysokém sloupu, archetypu stálosti a 
státotvornosti. Návrh tak reaguje na filozofický odkaz prvního československého prezidenta k výsostně současnému 
tématu. 
Dílo je aktuální reakcí na dnešní postfaktickou dobu informačních a hybridních válek, kdy je požadováno od 
demokratických vlád, kterým záleží na participaci, po svých občanech schopnost rozeznat relevantní informace od 
fakenews, vyžaduje proaktivnost, akty empatie, solidarity a reflexivní imaginaci. Tedy hodnoty a dovednosti, k 
jejichž dosažení nám může být Masarykovo filozofické učení a politický odkaz velmi prospěšné. Návrh pomníku TGM 
tak zároveň odpovídá na otázku, proč by měla současná demokratická zastupitelská vláda, v tomto případě vedení 
města Turnova, věnovat svou pozornost, energii a čas, ale i část svěřeného rozpočtu na nové současné umělecké 
dílo ve veřejném prostoru. Je to proto, že dnešní umění vyžaduje od diváků stejné dovednosti, jaké vyžaduje 
demokratický stát od svých občanů. 
Navrhované umělecké dílo, které na uživatele veřejného prostoru „nešišlá“, ale nutí k vlastnímu odhalení díla a 
otevírá různé možnosti interpretace a stává se tak jakýmsi trenažérem pro fungování demokratického státu. 
Při podrobném pozorovaní zjistíme, že křivky a rádiusy trubky, z kterých je „prostorový graf vývoje hledání pravdy“ 
sestaven, kombinují euklidovskou i Archimedovu geometrii a jejich povrch má modelovanou přírodní strukturu 
odkazující k organickému růstu. Právě použití dekoru na geometrické abstrakci dotahuje dílo do kontextu 
současného vizuálního umění. Vhodné je připomenout další důležitý argument pro osazování uměleckých děl na 
základě odborně vedené umělecké soutěže z důvodu, aby se veřejnost seznamovala s aktuálními pro-jevy 
výtvarného umění a aby každá generace tak zanechala svou kulturní vrstvu mluvící jejich aktuálním jazykem. Částí 
neodborné veřejnosti očekávatelné ztvárnění památníku TGM klasickou figurou, která by jen rozmnožila kult 
osobnosti nadužívanou formou, která by byla prohrou. 
Nezlepšila by, a ani neposílila životní, politický a kulturní prostor občanů Turnova a jeho návštěvníků. Neotřelá 
forma, obsahová nápaditost a možnost vlastní interpretace finální sochy, nutící diváka k zamyšlení a intelektuální 
hře nad odkazem TGM ve spojitosti s dílem-uměleckým rébusem, je vnímána jako největší kvalita návrhu. 
V tomto ohledu se odborná porota shodla na vítězném návrhu a doufá, že tento příspěvek, co se týče propojení 
výtvarného umění a architektury, vytvoří veřejnému prostoru města Turnova novou a odvážnou uměleckou vrstvu. 
Turnov se tak zapíše na mapu současného umění ve veřejném prostoru a zároveň zhmotní smělost a progresivitu 
prezidenta-filozofa, tvůrce moderní, demokratické republiky, na jejichž základech dodnes stavíme." 
 
Diskuse: p. Bělohradský; p. Cirkl, p. Karous, p. Kunetka, p. Schindler, p. Miklík, p. Knížek, p. Svobodová, p. Jiránek, p. 
Kordová, p. Uchytil, p. Loukota 
V diskusi zaznělo: rád bych, kdyby promluvil pan Cirkl; Mám k umění laický pohled. Dílo ve mně evokuje zauzlení 
střev.; Tento typ reakce je správný, většina děl, která byla výjimečná, vyvolávala takovéto ohlasy. Ukazuje to, že 
dílo nějakým způsobem rezonuje.; My jsme tady také všichni laici, proto jsme zvolili cestu výtvarné soutěže a 
odborné komise. Pakliže tento návrh neprojde, budeme rozhodovat jako laici a to je cesta do pekel.; Všechna díla 
jsou podařená, ale umění je subjektivní záležitost. Jsem pro, aby se peníze investovaly do uměleckého díla.; Proč je 
tak dobře, že dílo pobouří tolik lidí? Jsou díla, která se opravdu nepovedla.; Když nejsem na nějaké věci odborník, 
nechám si poradit.; Nesdílím myšlenku pobouřit, k pomníku TGM chci mít jiné pocity. Pro mě to není důstojný 
památník TGM. Budu pro to, najít alternativu.; Co je nadčasové, tak primární reakce veřejnosti není pozitivní.; 
Tohle má rozhodovat někdo, koho umění zajímá.; Chci poděkovat porotě, jak odůvodnila doporučení. Na první 
dobrou v tom nevidíme TGM, většina z nás má v sobě, že by to měla být socha figurální. To, že dílo vyvolává diskusi, 
nemusí být vůbec negativní. V roce 2022 je společnost úplně jiná, musíme zapojit kritické myšlení.; Je to možná 
drahé a není na to doba, ale odhlasovali jsme to. Vítězný návrh se mi nelíbí, chápu všechny vaše názory, ale 
postupně dávám za pravdu, že jsme si zvolili odbornou komisi a my bychom měli jen rozhodnout, jestli do toho 
dáme peníze.; Všechno má svůj vývoj a všechno dozrává. Vítězný návrh se mi také nelíbí, ale je pravda, že dílo 
evokuje všechny silné emoce.; Myšlenka vítězného návrhu se mi líbí, ale je to dílo, ke kterému potřebujeme ty dva 
odstavce.; Preferuji pomníky, které mi osobnost připomínají.   
 
 
ZM schvaluje  
v souladu se soutěžními podmínkami schválenými usnesením ZM č. 324/2021 a v návaznosti na doporučení poroty 
výtvarné soutěže na objekt věnovaný T. G. Masarykovi k realizaci vítězný návrh č. 8 od Petra Valera ze Slaného. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/10/5] – usnesení nebylo schváleno 
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Usnesení ZM č. 194/2022 
ZM rozhodlo  
(protože zastupitelstvo města neodsouhlasilo vítězný návrh, tedy nedošlo k dohodě o realizaci) o volbě z dalších 
návrhů, které se umístily na 2-4 místě. Zastupitel může v hlasování dát hlas více návrhům. Vyhraje návrh s 
nejvyšším počtem hlasů, musí však získat minimálně 14 hlasů. ZM bude volit z návrhů č. 10 (pracovně obrys), 19 
(pracovně jezdecká socha) a 25 (pracovně brýle). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/5/3] 
 
Složení volební komise na základě projeveného zájmu zastupitelů: Mgr. Jana Svobodová, Petr Záruba, David 
Schindler. Komise ze svého středu určila předsedu volební komise Davida Schindlera. 
 
ZM volí 
mezi návrhem č. 10 od Lucie Lorencové a Vlastimila Šenkýře z Prahy 5 (3 hlasy), návrhem č. 19 od MgA. Adama 
Velíška z Prahy 5 (13 hlasů) a mezi návrhem č. 25 od Štěpána Jílka z Poličky a Josefíny Jonášové z Prahy 8 (9 hlasů). 
 

Návrh  Jmenovité hlasování Celkový počet hlasů 

č. 10 p. Miklík                       3 

  p. Schindler 
   p. Jiránek 
 č. 19 p. Polášek                     p. Bělohradský 13 

  p. Kříž                            p. Kos 
   p. Hocke                       p. Kovačičin 
   p. Loukota                    p. Jiránek 
   p. Mlejnek                    p. Frič 
   p. Uchytil                      p. Záruba 
   p. Miklík 
   

  č. 25 p. Polášek                     p. Uchytil 9 

  p. Kříž                            p. Schindler 
   p. Reichl                        p. Kovačičin 
   p. Svobodová               p. Záruba 
   p. Mlejnek 
   

  nehlasovali p. Špinka                       p. Kordová 6 

  p. Houšková                 p. Fotr 
   p. Kunetka                    p. Knížek 
   p. Hájek 
   

   

Žádný návrh nebyl zvolen. K realizaci výtvarného díla tedy nedojde. 
 
 
3. Plán ochrany MPZ   
 

Rozprava:  
Město Turnov schválilo v minulosti vypracování Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov. Úkolem Plánu 
ochrany je zachování předmětu památkové ochrany, zamezení rušivým zásahům a rehabilitace částí, které byly v 
minulosti narušeny. Jedná se o dokument o ochraně památkové zóny, ve kterém je stanoven způsob zabezpečení 
kulturních hodnot památkové zóny z hlediska památkové péče, a ve kterém je určeno, u jakých nemovitostí a u 
jakých prací na nich je vyloučena povinnost vlastníka nemovitosti předem si vyžádat závazné stanovisko.  
 
Vypracování plánu ochrany MPZ Turnov bylo rozděleno do 3 etap (2013-2015). První etapu financovalo město 
Turnov ze svého rozpočtu, na vypracování II. a III. etapy byla v letech 2014 a 2015 schválena dotace z Libereckého 
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kraje ve výši vždy 100.000 Kč na každou etapu. Poslední etapa byla dokončena v dubnu roku 2016 a zároveň byla 
provedena aktualizace všech předchozích etap. Poslední aktualizace proběhla v roce 2021. 
Celkem bylo do Plánu ochrany MPZ Turnov investováno 650.000 Kč, z toho 200.000 Kč z dotace Libereckého kraje. 
Aktualizovaný Plán ochrany je umístěn na webu města pod odkazem https://www.turnov.cz/cs/pamatkova-
pece/mestska-pamatkova-zona/.  
Městský úřad Turnov - odbor správy majetku zaslal Krajskému úřadu Libereckého kraje dne 20.06.2022 své 
připomínky k Plánu ochrany MPZ. V současnosti, o nich bude probíhat další jednání s Krajským úřadem Libereckého 
kraje. Bude-li Plán ochrany PMZ Turnov vydán, po jeho vyvěšení na Úřední desce Libereckého kraje a Úřední desce 
města Turnov, budou mít občané, kteří mají své nemovitosti na území MPZ Turnov, možnost zaslat Krajskému 
úřadu Libereckého kraje své připomínky. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 195/2022 
ZM bere na vědomí  
Plán ochrany městské památkové zóny Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 196/2022 
ZM souhlasí  
s podáním připomínek k Plánu ochrany MPZ Turnov, formulovaných odborem správy majetku, jako připomínek 
města Turnova. Město Turnov jako příslušná obec (dotčený orgán dle § 6a odst. 1 památkového zákona) žádá 
Krajský úřad Libereckého kraje o jejich vypořádání a zapracování ještě před vyvěšením veřejné vyhlášky v procesu 
opatření obecné povahy o ochraně MPZ Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
  
4. Obecně závazná vyhláška – noční klid   
 

Rozprava:  
Dne 28.04.2022 byla schválena obecně závazná vyhláška, která upravuje v některých dnech délku trvání nočního 
klidu ve městě. Jsou v ní uvedeny všechny akce, u nichž bylo schváleno, že mohou hlukem narušit noční klid po 22. 
hodině. 
Na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny další dvě žádosti o zařazení do uvedené vyhlášky. Jedná se o 
žádosti: 
 
1) Měšťanského pivovaru Turnov, který by ve svém objektu chtěl uspořádat koncert skupiny Arakain v pátek 
26.08.2022.  
2) Ondřeje Kruntoráda, který pořádá v areálu SRA Maškova zahrada další ročník mezinárodního amatérského 
hokejového turnaje Yellow Hockey Games, na jehož zakončení plánuje hudební program přístupný i pro veřejnost. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 197/2022 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
5. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. - obnova sportovišť   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. (dále jen MST) ve výši 
1.800.000 Kč, která má být určena na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu spravovaných 
sportovišť v roce 2022. Součástí materiálu je i tabulka s konkrétními návrhy oprav, částkami, harmonogramem pro 
všechny sportoviště v péči MST. 
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Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 198/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.800.000 Kč pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o., IČ 25941640 
na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu sportovišť, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-006, 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) – [20/0/0] 
 
  
6. Individuální dotace Turnov pomáhá, z. s. - asistent pro uprchlíky z Ukrajiny   
 

Rozprava:  
Předkládáme k projednání žádost spolku o poskytnutí individuální dotace ve výši 84.000 Kč. Dotace má být určena 
na pokrytí mzdových nákladů asistenta pro uprchlíky z Ukrajiny za práci vykonanou v období 7-9/2022, 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, organizace prázdninových jazykových kurzů, koordinace turnovského šatníku 
s oblečením, obuví, nábytkem či potravinovou bankou atd. Dále asistent bude zajišťovat administraci těchto úkonů 
a zajistí správu transparentního účtu. 
 
Diskuse: p. Miklík 
V diskusi zaznělo: Prosím Vás o podporu tohoto bodu. Je to spousta času dobrovolníků, není to jen o penězích. 
 
p. Miklík nahlásil střet zájmu 
 

Usnesení ZM č. 199/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 84.000 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. 7-22-007, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
7. Příspěvky občanů   
 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 
 
 
8. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - oprava kanalizace Markova ulice   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám žádost o individuální neinvestiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 
Turnov) ve výši 6.122.000 Kč, která má být určena na realizaci projektu s názvem Turnov – oprava kanalizace 
Markova ulice (dále jen projekt). 
Předmětem projektu je realizace opravy jednotné kanalizace, prefabrikované odlehčovací komory s odtokovým 
potrubím, přeložky plynového řadu a následné obnovení chodníků a asfaltové komunikace v ulici Markova a 
částečně v ulici Antonína Dvořáka dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 03/2019, zpracované společností 
Valbek, spol. s. r.o. a dle projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS z 03/2017, zpracované společností CR 
PROJEKT, s.r.o. Dodavatelem stavby je Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Realizace stavby začala v březnu 
2022 a bude probíhat až do srpna 2022.  Celková cena projektu je dle smlouvy o dílo stanovena na 11.646.630 Kč 
bez DPH.  
VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 6.122.000 Kč. Věcné a 
finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno po ukončení akce, 
nejdéle však do 31.12.2022. Odbor správy majetku zkontroloval žádost a na základě uzavřené smlouvy o dílo je 
žádost v pořádku. Vyúčtování bude provedeno dle skutečného plnění.  
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V případě, že bude žadateli dotace poskytnuta, bude s ním uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, jejíž návrh je 
přílohou tohoto materiálu. K obvyklému textu smlouvy je přidán v článku I. odstavec 7, který upravuje podmínky v 
případě vystoupení města Turnov ze svazku obcí žadatele, aby majetkové vypořádání této dotace při vystoupení 
poskytovatele nebylo za strany příjemce vyžadováno. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 200/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 6.122.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 
Turnov, IČ 49295934 na projekt Turnov - oprava kanalizace Markova ulice. ZM souhlasí se zněním smlouvy č. 7-22-
005 a pověřuje starostu města Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 
  
9. Žádost o dotaci - Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov   
 

Rozprava:  
Záměrem města je podat žádost o dotaci na projekt "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov" do Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP) specifický cíl 4.4. Alokace dotace pro financování knihoven 
představuje částku kolem 930 mil. Kč, míra podpory bude 85 % z celkových způsobilých nákladů, avšak maximální 
dotace je dle prezentovaných informací limitována 80 mil. Kč. Výzvy budou v současném dotačním období 
průběžné, tzn. žádosti nebudou bodově hodnoceny, ale budou průběžně pouze kontrolovány na podmínky 
přijatelnosti a věcné správnosti. Výběr projektů pro financování bude probíhat do vyčerpání alokace. Realizace akce 
bude průběžně financována prostřednictvím žádostí o platbu. 
 
Předpokládané náklady projektu: 

Hlavní náklady Kč vč. DPH

Demolice domečku č.p. 1590 722 840                   

Stavba budovy 125 511 400            
  s 25% navýšení pro 

podzim 2022 

Mobiliář 5 028 000                

Technické vybavení 1 500 000                

Celkem hlavní výdaje 132 762 240         

Paušální náklady 

Technický dozor investora 400 000                   

Autorský dozor 160 000                   

Studie proveditelnosti pro žádost 59 290                     

Výběrové řízení 150 000                   

Projektová dokumentace pro provedení 

stavby
1 000 000                

Celkem paušální náklady 1 769 290              

Celkové způsobilé náklady 134 531 530         

Nezpůsobilé výdaje Demolice objektů letního kina 2 110 328                

Celkem nezpůsobilé náklady 2 110 328              

Náklady celkem za projekt 136 641 858          
 
Radě města 08.06.2022 byl předložen materiál k vybudování nové knihovny, kde byl použit rozpočet novostavby 
z podzimu 2021 a náklady novostavby činily 93.329.603 Kč. Protože dochází průběžně k nárůstu cen, zajistil odbor 
správy majetku aktuálně přepočet rozpočtu podle aktuálního ceníku (CÚ 1/2022). Náklady budovy na základě 
aktuálního ceníku byly spočítány na 100.409.077,47 Kč. Z důvodu predikce reálnějšího stavu nákladů bylo do výše 
uvedené tabulky předpokládaných nákladů započítáno navýšení ceny o cca 25 % pro 2. pololetí roku 2022, neboť 
podle informace rozpočtáře se u dalšího ceníku (CÚ 2/2022) předpokládá nárůst cen o 20-30 %. Dále je nutné 
zohlednit výši nákladů stavby podle projektové dokumentace pro výběr dodavatele, která nemá kompletní formu 
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projektové dokumentace pro provedení stavby. Tedy není celá zpracována do nejmenších podrobností, a tudíž lze 
předpokládat další navýšení nákladů. 
 
Financování projektu: 

Evropská unie (maximální dotace 80 mil Kč) 85%                  80 000 000    

Kofinancování z vlastních zdrojů 15%                  54 531 530    

Nezpůsobilé náklady                    2 110 328    

Celkové  náklady projektu 100%             136 641 858    
 

 
Předpokládaný harmonogram projektu v případě úspěšné žádosti o dotaci: 
- 6/2022 - projednání záměru a podání žádosti o dotaci v radě města 
- 6/2022 - projednání a schválení podání žádosti o dotaci v zastupitelstvu města 
- 7-8/2022 - schválení Programového dokumentu pro IROP 2021-2027 od Evropské komise 
- 7-8/2022 - zpracování podkladů pro žádost o dotaci (např. průzkum trhu na dodávky) 
- 8-9/2022 - vyhlášení průběžné výzvy k předkládání žádostí o podporu 
- 8-9/2022 - zpracování studie proveditelnosti 
- 9-10/2022 - podání žádosti o dotaci do IROP 2021-2027 
- 9-10/2022 - výběr zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby 
- 10-12/2022 - hodnocení žádosti 
- 10/2022-1/2023 - zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby 
- 1-4/2023 - zadávací řízení na výběr dodavatele stavby a vybavení 
- 9/2023 - demolice konstrukce plátna letního kina 
- 9/2023 - 9/2024 - realizace novostavby 
- 9-12/2024 - vybavení novostavby 
- 1/2025 - vyúčtování projektu 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 201/2022 
ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na projekt "Nová 
knihovna v ul. Skálova, Turnov". 
 

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

Usnesení ZM č. 202/2022 
ZM schvaluje  
v případě přidělení dotace zajištění průběžné předfinancování akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu 
města ve výši min. 15 % z celkových způsobilých nákladů a částku nezpůsobilých nákladů potřebných k realizaci 
projektu "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
10. Nákup nemovitostí v lokalitě Koňského trhu   
 

Projednávání se přesouvá na příští jednání ZM. 
 
 
11. Schválení smlouvy o dlouhodobém úvěru ve výši 45 mil. Kč   
 

Rozprava:  
Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 28.04.2022 usnesením č. 62/2022 souhlasilo s podmínkami 
poptávkového řízení na dlouhodobý úvěr ve výši 45 mil. Kč na finanční zajištění investic města pro roky 2022 a 
2023. Na poptávku se nevztahovala pravidla zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – účinnost 
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zákona od 01.10.2016. Na základě toho proběhlo poptávkové řízení, bylo osloveno osm bankovních institucí 
prostřednictvím datové schránky a e-mailem. 
Na podatelnu MěÚ Turnov byly doručeny dvě nabídky uchazečů – Komerční banka, a. s. a Česká spořitelna, a. s. 
Hodnotící komise ve složení Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaroslav Knížek a Bc. Jana Chodaničová, jednala dne 13.06.2022 
a posoudila splnění požadovaných podmínek. Nakonec posoudila cenové nabídky všech uchazečů a vyhodnotila 
jako nejvhodnější nabídku od Komerční banky, a. s., která nabídla úrokovou sazbu 4,78 % p. a. fixovanou na 10 let a 
neúrokové náklady vyplývající z poskytovaného úvěru ve výši 0 Kč. 
Cenová nabídka Komerční banky, a. s. - Město Turnov by v případě přijetí tohoto úvěru uhradilo částku 
13.642.734,10 Kč. 
Cenová nabídka České spořitelny, a. s. zahrnuje pevnou sazbu ve výši 4,97 % p. a. po celou dobu splácení úvěru (tj. 
10 let), veškeré neúrokové náklady činí 0 Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město Turnov by v případě přijetí 
tohoto úvěru uhradilo částku 14.185.018,62 Kč. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 203/2022 
ZM schvaluje  
přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 45 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru od Komerční banky, a. s. dle 
§ 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na financování investic města po roky 
2022-2023 se splatností do 31.12.2033. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/0] 
 
  
12. Schválení smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 40 mil. Kč   
 

Rozprava:  
Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 26.05.2022 usnesením č. 174/2022 souhlasilo s podmínkami 
poptávkového řízení na kontokorentní úvěr 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. Na poptávku se 
nevztahovala pravidla zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – účinnost zákona od 01.10.2016. Na 
základě toho proběhlo poptávkové řízení bylo osloveno osm bankovních institucí prostřednictvím datové schránky 
a e-mailu. 
Na podatelnu MěÚ Turnov byly doručeny tři nabídky uchazečů – Komerční banka, a. s., UniCredit Bank, a. s. a Česká 
spořitelna, a. s. Hodnotící komise ve složení Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Jaromír Pekař, Daniela 
Weissová a Bc. Jana Chodaničová, jednala dne 23.06.2022 a posoudila splnění požadovaných podmínek. Nakonec 
posoudila cenové nabídky všech uchazečů a vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku od UniCredit Bank, a. s., která 
nabídla úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,20 % k 06.06.2022 ve výši 6,14 % p. a. a neúrokové náklady vyplývající 
z poskytovaného úvěru ve výši 121.723 Kč. 
 
Cenová nabídka Komerční banky, a. s. zahrnuje úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,20 % (k 06.06.2022 = 6,15 % p.a.) ve 
výši 816.854,79 Kč, veškeré další neúrokové náklady činí 46.991,78 Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město 
Turnov by v případě přijetí tohoto kontokorentního úvěru uhradilo částku 863.846,58 Kč. 
Cenová nabídka UniCredit Bank, a. s. zahrnuje úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,19 % (k 06.06.2022 = 6,14 % p. a.) ve 
výši 698.446 Kč, veškeré další neúrokové náklady činí 121.723 Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město Turnov by 
v případě přijetí tohoto kontokorentního úvěru uhradilo částku 820.419 Kč. 
Cenová nabídka České spořitelny, a. s. zahrnuje úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,50 % (k 06.06.2022 = 6,45 % p. a.) 
ve výši 868.600 Kč, veškeré další neúrokové náklady činí 70.466,70 Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město 
Turnov by v případě přijetí tohoto kontokorentního úvěru uhradilo částku 939.066,70 Kč. 
 
Diskuse: p. Miklík 
V diskusi zaznělo: Informoval, jak se nakupuje energie na Krajském úřadu v Liberci. 
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Usnesení ZM č. 204/2022 
ZM schvaluje  
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru od UniCredit Bank, a. s. dle § 85, písm. 
j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za účelem financování provozních potřeb města pro 
roky 2022-2023 se splatností do 31.12.2023. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
13. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022. 
 
Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 20.777 tis. Kč.  
Celkové výdaje se navyšují o 63.372 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 25.888 tis. Kč a kapitálové výdaje se 
navyšují o 37.484 tis. Kč.  
Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 3 se navyšuje o 346 tis. Kč. 
Financování se navyšuje o částku 42.595 tis. Kč.  
Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 
financování. 
 
Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke 
V diskusi zaznělo: Vadí mi řádek k nákupu areálu Keri, nepatři to sem, dokud to není schválené.; Nemám problém 
tento řádek sáhnout a přesunout to do rezervy rozpočtu. 
 

Usnesení ZM č. 205/2022 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 3 na rok 2022 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 
opatřením č. 3 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 419.351.468 Kč, navýšením o částku 
20.777.408 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 488.996.468 Kč, navýšením o částku 63.372.408 Kč, a financování 
ve výši 69.645.000 Kč, navýšením o částku 42.595.000 Kč. S úpravou přesunutí částky z řádku Nákup areálu Keri, a. 
s. na Koňském trhu ve výši 42.541.000 Kč na řádek Nespecifikovaná rezerva FO. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
14. Závěrečný účet za rok 2021   
 

Rozprava:  
V souladu s platnou legislativou Vám předkládáme závěrečný účet Města Turnov za rok 2021. Rozpočet města na 
rok 2021 byl schválen dne 17.12.2020 usnesením ZM č. 305/2020. Přebytky na účtech města včetně fondů a 
pokladny k 01.01.2021 činily 35.491 tis. Kč.  
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 206/2022 
ZM schvaluje  
celoroční hospodaření města Turnov za rok 2021 bez výhrad. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
15. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2021   
 

Rozprava:  
Za účetní období roku 2021 Vám předkládáme ke schválení účetní závěrku města Turnov k rozvahovému dni 
31.12.2021. K tomuto bodu přikládáme přílohou účetní výkazy města Turnov k 31.12.2021. Tyto výkazy jsou 
veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva financí ČR: 
http://monitor.statnipokladna.cz/2021/obce/detail/00276227 

http://monitor.statnipokladna.cz/2021/obce/detail/00276227
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Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 207/2022 
ZM schvaluje  
účetní závěrku města Turnov za účetní období 2021 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
16. Projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce - schválení smlouvy o partnerství   
 

Rozprava:  
V září 2021 bylo město Turnov osloveno s nabídkou stát se partnerem projektu města Otrokovic k rozvoji 
participace s občany. Rada města vyjádřila souhlas se zapojením města Turnov do projektu města Otrokovice jako 
partnera v projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce. Město Otrokovice poté zpracovalo žádost o dotaci. Žádost 
byla podpořena. Uvedený projekt je financovaný z Fondů EHP, období realizace je 01.04.2022 - 30.04.2024. Nositel 
projektu město Otrokovice nás nyní žádá o schválení Smlouvy o partnerství. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 208/2022 
ZM schvaluje  
Smlouvu o partnerství mezi městem Turnov a městem Otrokovice na zajištění realizace projektu "Zapojení 
veřejnosti do rozvoje obce" v rámci programu Řádná správa věcí veřejných (MGS1) spolufinancovaného z 
Finančních mechanismů EHP 2014-2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
 
 
 
Různé: 
p. Hocke upozornil na další jednání ZM 18. srpna a popřál hezké léto. 
 
 
 
 
 
V Turnově 7. července 2022 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Hocke   Eva Kordová   Mgr. Pavel Mlejnek 
 starosta     ověřovatel   ověřovatel 


