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USNESENÍ 
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 

 
 
 
1. Úvod   
 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
2. Výtvarná soutěž na objekt věnovaný osobnosti TGM - vyhodnocení   
 

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] 
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3. Plán ochrany MPZ   
 

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   
 

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   
 

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   
 

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   
 

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

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]  



3  Usnesení Zastupitelstva města Turnov 30.06.2022 

9. Žádost o dotaci - Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov   
 

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   
 

 
 
11. Schválení smlouvy o dlouhodobém úvěru ve výši 45 mil. Kč   
 

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   
 

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   
 

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   
 

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

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



4  Usnesení Zastupitelstva města Turnov 30.06.2022 

15. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2021   
 

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   
 

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] 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 7. července 2022 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 


