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USNESENÍ 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 18. srpna 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, MUDr. Martin Hrubý, 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, 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: 
 
Přítomni 2 občané 
 

Mgr. Jaromír Frič, Jiří Mikula, MUDr. Rostislav Polášek           
 
Mgr. Jaromír Frič, Jiří Mikula, MUDr. Rostislav Polášek 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Jana Chlupová 
 
Petr Záruba, Ing. Tomáš Špinka 
 
 

 
 
 
1. Úvod 

 

Usnesení ZM č. 209/2022 
ZM souhlasí 
s programem navrženým starostou, tj. stažení bodu č. 8 a doplnění dvou bodů č. 18 a č. 19 na jednání ZM.  
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 
 
2. Žádost o dotaci - Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa   
 

Usnesení ZM č. 210/2022 
ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na projekt „Modernizace 
odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 211/2022 
ZM schvaluje  
v případě přidělení dotace zajištění předfinancování akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ke 
kofinancování  projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021-2027. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
3. Dotace na akci "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova čp. 84, Turnov"   
 

Usnesení ZM č. 212/2022 
ZM schvaluje  
v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Ukrajina - rozšíření veřejných 
ubytovacích kapacit realizaci akce "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov" a zajištěni 
spolufinancování akce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  
4. Koupě pozemků k. ú. Mašov u Turnova - cesta z návsi   

            

Usnesení ZM č. 213/2022 
ZM schvaluje  
koupi pozemků od Lesů ČR, s. p. - pozemky p. č. 11/5, 11/6, 11/7 a 11/8, k. ú. Mašov u Turnova za kupní cenu ve 
výši 108.000 Kč. Kupující uhradí i poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.    
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  
5. Nákup strategických pozemků pro rozvoj města  - Koňský trh - areál KERI   

 

Usnesení ZM č. 214/2022 
ZM bere na vědomí  
obsah nabídky obchodní společnosti KERI a.s., Koňský trh 615, 51 101 Turnov, IČ 28981901, na prodej nemovitostí 
zapsaných na LV č. 7442 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, vůči městu Turnov, a to: 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
za smluvní cenu 42.540.498,- Kč, za částečné návratnosti části kupní ceny v prvních sedmi letech formou 
nájemného (sjednané nájemné na období od 1.9.2022 do 31.12.2029 za nájemné 1,948mil.Kč/rok +DPH). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
  

Usnesení ZM č. 215/2022 
ZM bere na vědomí  
obsah znaleckého posudku č. 6313/2021 zpracovaného obchodní společností STATIKUM s.r.o., znaleckým ústavem 
jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 125, 612 00 Brno, s odhadní 
cenou nemovitostí 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
to vše zapsané pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č. 7442 v katastru nemovitostí vedeném 
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Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily 
za částku celkem 37.100.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
 

Usnesení ZM č. 216/2022 
ZM bere na vědomí 
obsah právního stanoviska AK Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové s právní analýzou možnosti zakoupení nemovitostí 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
to vše zapsané pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č. 7442 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, tj. za smluvní cenu 42.540.498 Kč, ve vztahu 
k platné právní úpravě zákona o obcích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
  

Usnesení ZM č. 217/2022 
ZM schvaluje  
zakoupení nemovitostí doposud ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti KERI a.s., Koňský trh 615, 511 01 
Turnov, IČO: 28981901 zapsaných na LV č. 7442 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, 
do vlastnictví města Turnov, formou uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, a to konkrétně 
k nemovitostem: 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
z důvodu existence a definování důležitého zájmu města ve smyslu ustanovení § 38, odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), spočívající v: 
a)získání přímého vlastnického vlivu města na rozsáhlý funkční celek nemovitostí přímo navazující na centrum 
města 
b)získání vlivu města jako vlastníka na estetiku dané lokality 
c)získání přímého vlivu na všechny budoucí komerční i nekomerční investice v dané lokalitě mj. ve vztahu k 
charakteru pozemků (ochranné pásmo vodního zdroje) 
d)získání možnosti realizovat stavby lokálního veřejného zájmu 
e)v budoucnu vytvoření potenciálních možností pro příjmy města z dané lokality (pronájmy, prodeje) 
f)možnost realizovat za využití předmětných nemovitostí základní cíle samosprávy v oblasti bydlení, služeb, 
dopravy, veřejného prostoru, parkování a jiných v blízkosti centra města 
g)rozvoji majetku města v oblasti nemovitostí 
h)ojedinělosti aktuální nabídky, jež nemusí být v budoucnu opakována, za navrhovanou kupní cenu 42.540.498,- Kč 
s tím, že kupní cena bude uhrazena prostřednictvím účtu úschovy vedeného u Komerční banky, a.s. na základě 
Dohody o správě kupní ceny. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
  

Usnesení ZM č. 218/2022 
ZM schvaluje  
pronájem nemovitosti - areálu KERI na Koňském trhu specifikovaného: 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
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- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
to vše zapsané pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č. 7442 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, ve prospěch pronajímatele – obchodní 
společnosti KERI a.s., Koňský trh 615, 51 101 Turnov, IČO: 28981901, jako nájemce na dobu určitou sedmi let za  
nájemné ve výši 1,948mil.Kč ročně +DPH. 
 

Hlasování:  (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
 
Hlasování bylo jmenovité za všechna předložená usnesení bodu č. 5:  
PRO – Ondřej Fotr, Václav Hájek, Tomáš Hocke, Petra Houšková, Martin Hrubý, Karel Jiránek, Eva Kordová, Jiří Kos, 
Jiří Kovačičin, Ivan Kunetka, Michal Loukota, Zbyněk Miklík, Pavel Mlejnek, David Schindler, Jana Svobodová, Josef 
Uchytil, Daniela Weissová, Petr Záruba 
PROTI – Lukáš Bělohradský, Jaroslav Knížek, Michal Kříž, Miroslav Reichl, Tomáš Roubiček, Tomáš Špinka 
ZDRŽEL SE – nikdo 
NEPŘÍTOMEN – Jaromír Frič, Jiří Mikula, Rostislav Polášek 
 
 
6. Lokalita Koňský trh v Turnově - výběr návrhu urbanistické koncepce   
 

Usnesení ZM č. 219/2022 
ZM schvaluje  
návrh urbanistické koncepce zpracovatele City Upgrade s.r.o. jako podklad pro další stupně projektové přípravy 
lokality Koňského trhu, zejména pro dopracování druhého stupně zakázky – územní studie na část lokality Koňský 
trh a pověřuje odbor správy majetku vyzvat City Upgrade s.r.o. k dopracování zakázky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
 
  
7. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení dotace na projekt Turnov intenzifikace ČOV   
 

Usnesení ZM č. 220/2022 
ZM neschvaluje  
u individuální dotace z rozpočtu města Turnov, poskytnuté smlouvou č. 7-20-011 pro svazek Vodohospodářské 
sdružení Turnov na projekt Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa, navýšení o 1.000.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/6] 
 
  
8. Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby   
 
 
9. Táborová základna Krčkovice - převod majetku   
 

Usnesení ZM č. 221/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku v hodnotě 985.000 Kč mimo základní kapitál společnosti Městská 
sportovní Turnov, s.r.o., a to nemovité věci zapsané na LV č. 810 pro katastrální území Hrubá Skála. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
18. Žádost o dotaci "Vybavení do nové knihovny v ul. Skálova, Turnov" - DOPLNĚNÝ BOD   
 

Usnesení ZM č. 222/2022 
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) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 223/2022 
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) – [21/0/0] 
 
 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2022   
 

Usnesení ZM č. 224/2022 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 
opatřením č. 4 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 421.007.993 Kč, navýšením o částku 
1.656.525 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 491.152.993 Kč, navýšením o částku 2.156.525 Kč, a financování 
ve výši 70.145.000 Kč, navýšením o částku 500.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
 
 
11. Příspěvky občanů  
 
 
12. Informace o fungování door to door systému sběru a svozu odpadů   
 

Usnesení ZM č. 225/2022 
ZM bere na vědomí  
informaci o fungování systému door to door od listopadu 2021 do června 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
13. Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2022 - 2026   
 

Usnesení ZM č. 226/2022 
ZM schvaluje  
Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2022 - 2026. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
14. Individuální dotace FOKUS Turnov - komunitní zahrada   
 

Usnesení ZM č. 227/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 653.098 Kč pro spolek FOKUS Turnov, z. s., IČ 
49295101 na realizaci projektu Komunitní zahrada při Polyfunkčním komunitním centru ve Skálově ulici, zároveň 
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-008, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
15. Bezúročná půjčka (zápůjčka) ze sociálního fondu zaměstnavatele   
 

Usnesení ZM č. 228/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí bezúročné půjčky (zápůjčky) ze sociálního fondu ze zaměstnavatele ve výši 10.000 Kč paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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16. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov – změna 
počtu míst k provozování   

 

Usnesení ZM č. 229/2022 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov v předloženém 
znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0]  
 
 
17. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

Usnesení ZM č. 230/2022 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
  
 
19. Kontrolní výbor – Kontrola činnosti Městské policie v oblasti kontroly čipování, evidence psů a propojení 
s městskými systémy – DOPLNĚNÝ BOD   
 
 
 
 
V Turnově dne 22. srpna 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petra Houšková     Mgr. Jana Svobodová 
místostarostka I      místostarostka II 

 
 


