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ZÁPIS 
ze 17. jednání rady města Turnov 

ze dne 7. září 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: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Mgr. 
Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula             
 
Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
1. Pronájem pozemků a stavby - areál KERI Mgr. Dagmar Šrytrová  8:00 – 8:15     

Ostatní 
2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. – valná hromada, studie 

modernizace sběrného dvora, dotace na nákup svozového 
vozidla na odpady 

Mgr. Jana Svobodová  8:15 – 9:45     

3. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, 
schválení ceny tepla, kalkulace na 2022 - 2023 

       

4. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada, plnění 
strategie, studie fotbalového areálu, investice 2022, přijetí 
majetku, zapsaný spolek, informace 

       

Záležitosti odboru správy majetku 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Alešova ul. p. č. 
2544/25 - přel. skříně" 

Mgr. Dagmar Šrytrová   9:45 – 12:00      

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojky a 
sjezd k novostavbě na pozemku p. č. 3276/62, k. ú. Turnov, 
xxxxxxxxxxxx" 

       

7. Vodohospodářské sdružení Turnov, Smlouva o právu 
provést stavbu 

       

8. Darovací smlouva  - pozemky chodník Mašov        
9. Dodatek č. 4 k Pojistné smlouvě č. 1690415415        
10. Zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. 

Granátová č. p. 1897, Turnov - III" 
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11. Zahájení veřejné zakázky "Stavební úpravy na byty v ul. 
Skálova č. p. 84, Turnov – bod byl stažen z jednání 

       

12. Schválení dodatku č. 4 na akci "Zpracování projektové 
dokumentace – Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 
28. října" 

       

13. Schválení dodatku č. 2 na akci "Obnova zahrady MŠ 
Zborovská, Turnov", méněpráce, vícepráce 

       

14. Koňský trh - Shořalý mlýn        
15. Pronájem části pozemku p. č. 859/13, k. ú. Daliměřice pro 

přístřešek na auto 
       

16. Pronájem předzahrádky na pozemku p. č. 477/1, k. ú. 
Turnov - náměstí 

       

17. Pronájem nebytových prostor - Zlatnická pasáž        
18. Pronájem nebytových prostor v č. p. 2047, ul. Žižkova, 

Turnov 
       

19. Prodloužení nájemních smluv Granátová 1897        
20. Přidělení bytů        
21. Souhlas se sídlem firmy - Z-dent, s. r. o., Turnov        

Přestávka                                                                                                                                                                  12:00 – 12:30                    
Záležitosti odboru finančního 

22. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke   12:30 – 13:00    
Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

23. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 
aktivity – II. výzva v roce 2022 

Mgr. Martina Marková   13:00 – 14:00    

24. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 
2022 

       

25. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost - II. výzva v 
roce 2022 

       

26. Individuální dotace ZO ČSOP Bukovina - tvorba tůně na 
Malém Rohozci 

       

27. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 
Turnov 

       

28. Kapacity turnovských základních škol - úprava        
29. Čerpání rezervního fondu        

Ostatní 
30. Jmenování vedoucí/ho odboru životního prostředí Mgr. Eva Honzáková     14:00 – 15:00  
31. Podmínky výběrového řízení na ředitele/ku příspěvkové 

organizace Turnovské památky a cestovní ruch 
       

32. Ocenění města za rok 2022 Ing. Tomáš Hocke       
33. Záměr výměny areálů škol mezi Libereckým krajem a 

městem Turnov - plnohodnotná základní škola na Turnově 
2, aktuální informace 

       

34. Nová bytová zóna Dioptra - základní obrysy plánovací 
smlouvy 

       

 
 

Usnesení RM č. 603/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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1. Pronájem pozemků a stavby - areál KERI 
 

Rozprava: 
Město Turnov kupuje od obchodní společnosti KERI, a. s., Koňský trh 615, Turnov nemovitosti zapsané na LV č . 
7442 v k. ú. Turnov, a to konkrétně: 
- 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; 
Dále je město Turnov vlastníkem pozemku parc. č. 273, o výměře 830 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití - manipulační plocha, zapsaného pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č.10001 v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. Tento pozemek 
využívá společnost KERI, a. s. za účelem parkování osobních i nákladních vozů. 
Společnost KERI, a. s. má zájem tyto pozemky vč. budovy Turnov č. p. 615 nadále využívat pro potřeby své firmy. Při 
jednáních bylo domluveno, že město Turnov poskytne společnosti KERI, a. s. na základě nájemní smlouvy výše 
uvedené nemovitosti do nájmu na dobu 7 let. 
Zároveň byla dohodnuta i výše nájemného takto - pozemek p. č. 273 - parkoviště za částku 120.000 Kč/rok + DPH a 
ostatní nemovitosti za částku 1.948.000 Kč/rok + DPH. Pronajímatel je oprávněn výši nájemného jednostranně 
zvýšit o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou 
Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok (dále jen "Index"). Bude-li Index vyšší jak 10 %, bude 
nájemné zvýšeno o 10 % plus 50 % z rozdílu mezi Indexem a 10 %. K první indexaci nájemného může dojít od 
01.01.2024.  
Dále je počítáno s tím, že uzavřené nájemní smlouvy vztahující se k předmětu převodu budou ukončeny ke dni 
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Město Turnov pronajme ideálně ode dne 
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (k tomuto dni dojde zpětně k převodu 
vlastnického práva po provedení vkladu) areál společnosti KERI, a. s. a tato společnost tak bude moci uzavřít 
podnájemní smlouvy s dosavadními nebo novými subjekty – k tomu potřebuje písemný souhlas města Turnov, 
které tento udělí společnosti KERI, a. s. a uvedeným subjektům již v nájemní smlouvě. 
 

Usnesení RM č. 604/2022 
RM schvaluje  
pronájem nemovitosti - areálu KERI na Koňském trhu, specifikované takto: 
- 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, ve prospěch obchodní společnosti KERI, a. s., 
Koňský trh 615, 51 101 Turnov, IČ 28981901 jako nájemce na dobu určitou sedmi let za nájemné ve výši 1,948 mil. 
Kč ročně + DPH a současně pozemku p. č. 273 - ostatní plocha, manipulační plocha - parkoviště, k. ú. Turnov, 
zapsané pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na dobu určitou sedmi let za nájemné ve výši 120.000 Kč 
ročně + DPH. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti vkladem vlastnického práva ve prospěch 
pronajímatele. 
Výše nájemného byla stanovena jako součást podmínek prodeje nemovitosti s ohledem na existenci 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  
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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 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
2. Turnovské odpadové služby, s. r. o. – valná hromada, studie modernizace sběrného dvora, dotace na nákup 
svozového vozidla na odpady 
 

Rozprava: 
Na modernizaci sběrného dvora na Vesecku vypracoval Ing. arch. Václav Hájek studii. Studie řeší kompletní 
modernizaci sběrného dvora v následujících objektech: 
1) Administrativní budova (řeší i objekt občerstvení) 
2) Stavby haly a přístřešků (zastřešené objekty pro překládání komunálních a separovaných odpadů) 
3) Zpevněné plochy 
4) Opěrné stěny 
5) Nové oplocení celého objektu 
6) Sadové úpravy 
7) Retenční jezírko 
8) Inženýrské sítě, přípojky, fotovoltaika 
Předpokládané náklady na výstavbu dle studie činí cca 65 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k současnému vývoji cenu 
může být spíše více. Přesnou cenu určí až výběrové řízení na dodavatele stavby. Nyní je zásadní rozhodnutí, zda 
budeme pokračovat v přípravě podkladů pro podání žádosti na dotaci.  
Pokud budeme žádat o dotaci, musíme připravit projektovou dokumentaci stavby a stavební povolení. 
Příjem žádostí na dotaci je ve 24. výzvě MŽP od 07.09.2022 do 31.12.2023 (nebo do vyčerpání uvolněných 
prostředků). Výše dotace je až 85 % způsobilých výdajů projektu. 
V současné době bude vyhlášen program dotace na pořízení svozového vozidla na odpady. Výše způsobilých výdajů 
projektu je do výše max. 50 %. Součástí podmínek dotace je navýšení počtu svážených nádob a množství odpadů, 
což vzhledem k minulým dotacím nesplníme a tedy nemůžeme požádat. Do budoucna musíme vyřešit, zda pořídit 
normální vozidlo v ceně cca 5 mil. Kč. Nebo pokud bude město pořizovat polopodzemní kontejnery, museli bychom 
pořídit vozidlo na svoz těchto kontejnerů. Cena vozidla je výrazně vyšší cca 8 mil. Kč. 
 

Usnesení RM č. 605/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
bere na vědomí a souhlasí se studií modernizace sběrného dvora na Vesecku. 
 

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

Usnesení RM č. 606/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
souhlasí se zahájením přípravných prací pro podání žádosti o dotaci na modernizaci sběrného dvora na Vesecku a 
se zajištěním projektové dokumentace a stavebního povolení s tím, že o dotaci budou žádat Turnovské odpadové 
služby, s. r. o. 
 

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

Usnesení RM č. 604/2022 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
bere na vědomí informaci o dotaci na pořízení vozidla na svoz odpadů. RM pověřuje jednatele Turnovských 
odpadových služeb, s. r. o. pana Preislera a místostarostku města Janu Svobodovou předložit RM další strategii v 
oblasti odpadového hospodářství na sídlištích včetně svozové techniky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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3. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, schválení ceny tepla, kalkulace na 2022 - 2023 
 

Rozprava: 
Jednatel společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., IČ 25259661 se sídlem 511 01 Turnov, Kosmonautů 1559, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 10789, svolává v 
souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelskou listinou společnosti 
mimořádnou valnou hromadu. 
 
Program jednání mimořádné valné hromady: 
- schválení fakturační ceny tepelné energie za období 9/2021 - 8/2022 
- schválení předběžně kalkulované zálohové ceny na období 9/2022 - 8/2023 
- východiska v nové situaci energetického trhu pro MTT a pro městské odběry 
- různé 
 

 
MTT má zarezervovánu 2/3 objemu zemního plynu na další topnou sezónu.  
MTT projektově připravuje jako záložní řešení, osazení zásobníků v blízkosti centrálních kotelen na lehký topný olej, 
či propan-butan. Dále výměnu některých hořáků tak, abychom dokázali v krizovém režimu zásobovat bytové domy 
teplem cca 14 dní. 
 

Unesení RM č. 608/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje fakturační cenu tepelné energie za období 9/2021-8/2022 ve výši 907 Kč/GJ bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 609/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje plánovanou kalkulační zálohovou cenu tepelné energie na období 9/2022-8/2023 ve výši 1.430 Kč/GJ bez 
DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 610/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informace o provozu společnosti a návrhy na řešení městských energetických odběrů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
4. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada, plnění strategie, studie fotbalového areálu, investice 2022, 
přijetí majetku, zapsaný spolek, informace 
 

Rozprava: 
Společně s jednatelem Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ing. Jiřím Veselkou, MBA předkládáme několik bodů, 
týkajících se činnosti MST. 
Prvním bodem jednání je průběžné vyhodnocení strategie společnosti po cca roce jejího naplňování. Celkově lze 
zhruba říci, že strategie byla naplněna na 96 %.  
Druhým bodem je předložení rozvojové studie fotbalového stadionu, v rámci které je patrné i řešení havarijního 
stavu tribuny, které měla naše společnost navrhnout. 
Třetí bod je aktualizace plánu investic avizovaná v 6/22 v souvislosti s dobrým hospodářským výsledkem MST. 
Čtvrtým bodem je schválení poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti - 
Táborová základna Krčkovice. 
Pátý bod se týká realizace záměru založení spolku pod garancí a řízením naší společnosti a s tím spojená očekávání. 
Poslední část materiálu je věnována souhrnně důležitým informacím z činnosti MST v průběhu letních prázdnin. 
 

Usnesení RM č. 611/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci o průběžném plnění strategie Městské sportovní Turnov, s. r. o. a s výsledky souhlasí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 612/2022 
RM bere na vědomí  
rozvojovou studii rekonstrukce a modernizace fotbalového areálu Turnov a souhlasí s postupem řešení havarijního 
stavu tribuny (zadání projektu rekonstrukce a následná konkretizace kroků rekonstrukce). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 613/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje aktualizaci plánu investic pro rok 2022 a využití HV roku 2021 dle předloženého materiálu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 614/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje přijetí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti (Táborová základna 
Krčkovice v bližší specifikaci dle důvodové zprávy) v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 985.000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 615/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informaci k založení spolku PlavemTu, z. s. a se záměrem souhlasí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 616/2022 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí informace k vyhodnocení provozu koupaliště v sezóně 2022, problematice ekonomických agend 
společnosti a cen energií v souvislosti s přípravou rozpočtu společnosti pro rok 2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Alešova ul. 
p. č. 2544/25 - přel. skříně" 
 

Rozprava: 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby na akci "SM, Turnov, Alešova ul. p. č.2544/25 - přel. skř.". Projektovaná stavba se nachází v ulici 
Alešova, mezi sportovní halou a hřištěm. Jedná se o přeložku přípojkové skříně v plastovém pilíři v pozemku p. č. 
2544/1 k. ú. Turnov, který je v majetku města Turnov, stávající trasa podzemního vedení NN zůstává v původním 
stavu. Celková plocha přípojkové skříně je 1 m2 a povede dle přiložené situace.  
 

Usnesení RM č. 617/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a 
následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2544/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov 
v celkové ploše 1 m2 dotčeného stavbou "SM, Turnov, Alešova ul. p. č. 2544/25 - přel. skř." ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační 
přípojky a sjezd k novostavbě na pozemku p. č. 3276/62, k. ú. Turnov, xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
Investor pan xxxxxxxxxxxxx připravuje na pozemku města Turnova stavbu inženýrských sítí a sjezdu k novostavbě 
rodinného domu na pozemku p. č. 3276/62 k. ú. Turnov v Luční ulici na Kamenci. Jedná se o vodovodní přípojku 
v délce 5,5 bm, kanalizační přípojku 3,5 bm a 6 bm šíře sjezdu. Touto stavbou budou dotčeny pozemek parc. č. 
3276/60 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 
kanalizačního zařízení včetně jeho příslušenství.  Možnost otáčení vozidel TS byla s p. xxxxxxxxxx domluvena do 
doby stavby oplocení, této možnosti se nebrání. Realizace stavby není termínově dána. 
 

Usnesení RM č. 618/2022 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemek parc. č. 3276/60 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 3,5 bm dotčených stavbou 
splaškové kanalizace, 5,5 bm vodovodní přípojky a 6 bm šíře sjezdu k novostavbě rodinného domu, ve prospěch 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 7.600 Kč + DPH (400 Kč x 9 bm, sjezd 
2.000 Kč/případ + 1.000 Kč za další metry + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
7. Vodohospodářské sdružení Turnov, Smlouva o právu provést stavbu 
 

Rozprava: 
Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení smlouvu o právu umístit a provést stavbu "Turnov-
Daliměřice - ulice Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě, Polní, Vesecká, Lesní, obnova vodovodu a 
kanalizace". Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Turnov parc. č. 974/1, 856/10, 711/30, 848/1, 
711/27, 711/31, 711/25, 711/23, 859/18, 859/13, 976/1, vše k. ú. Daliměřice.  
Jedná se o obnovu vodovodních řadů a kanalizačních stok, včetně přepojení přípojek v původní trase. Délka nového 
vodovodního řadu je celkem cca 1,4 km a délka kanalizačních stok je celkem cca 1,5 km. 
V ulici Mírová bude obnova vodovodu a kanalizace koordinována s rekonstrukcí plynovodu a následnou 
rekonstrukcí komunikace. V ulicích Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě bude obnova vodovodu a kanalizace 
koordinována s rekonstrukcí komunikací. V ulicích Polní, Vesecká a Lesní zatím město Turnov nepřipravuje 
rekonstrukci ulic, takže nyní předpokládáme, že komunikace budou opraveny pouze v rýhách. Předpoklad realizace 
stavby je letech 2024-2028. 
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Usnesení RM č. 619/2022 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu "Turnov-Daliměřice, ulice Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na 
Osadě, Polní, Vesecká, Lesní - obnova vodovodu a kanalizace" s Vodohospodářským sdružením Turnov, IČ 
49295934 na pozemcích parc. č. 974/1, 856/10, 711/30, 848/1, 711/27, 711/31, 711/25, 711/23, 859/18, 859/13, 
976/1, vše k. ú. Daliměřice. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
8. Darovací smlouva  - pozemky chodník Mašov 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova k projednání návrh darovací smlouvy s Libereckým krajem na pozemky v k. ú. 
Mašov u Turnova.  
V rámci staveb "Autobusová zastávka Mašov - náves" a "Chodník Turnov - Mašovská ulice" uzavřelo město Turnov s 
Libereckým krajem v roce 2021 smlouvy o smlouvách budoucích darovacích na darování pozemků dotčených 
uvedenými stavbami. Obě stavby byly dokončené, byl zpracován geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 1243-
139/2021, vypracoval ORIGEO, s. r. o. a vydány kolaudační souhlasy čj.SU/21/5373/HEM, čj. SU/22/542/HAI.  
Liberecký kraj připravil v návaznosti na dodané podklady darovací smlouvu č. OLP/2209/2022, kterou daruje městu 
Turnovu  
pozemek p. č. 1414/5 o výměře 979 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,  
pozemek p. č. 1414/6 o výměře 514 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
pozemek p. č. 1414/7 o výměře 41 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,  
pozemek p. č. 1414/8 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, 
pozemek p. č. 1414/9 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,  
vše k. ú. Mašov u Turnova, obec Turnov. 
 

Usnesení RM č. 620/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnova schválit uzavření Darovací smlouvy č. OLP/2209/2022 s Libereckým krajem na 
pozemky pod chodníkem v Mašovské ulici, pozemky p. č. 1414/5, 1414/6, 1414/7, 1414/8 a 1414/9 o celkové 
výměře 1543 m2, vše k. ú. Mašov u Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
9. Dodatek č. 4 k Pojistné smlouvě č. 1690415415 
 

Rozprava: 
Dne 21.05.2020 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Pojištění města Turnova" s předpokládanou 
hodnotou 2.808.000 Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla schválena radou města dne 25.06.2020 usnesení č. 
420/2020. Zakázka pro část 1) Pojištění majetku byla vysoutěžena za cenu 379.112 Kč (roční pojistné), kterou 
předložila pojišťovnou Generali Česká pojišťovna, a. s., IČ 45272956. S vítězem byla uzavřena dne 31.08.2020 
pojistná smlouva na dobu 3 let. 
Dodatkem č. 1 se roční pojistné zvýšilo na částku 382.060 Kč (pojištění Alzheimer centra). 
Dodatkem č. 2 se roční pojistné zvýšilo na částku 383.656 Kč (pojištění Polyfunkčního komunitního centra – Fokus). 
Dodatkem č. 3 se roční pojistné zvýšilo na částku 386.796 Kč (navýšení pojištění ZŠ Mašov - přestavba). 
 
Z důvodu zařazení pozemků vč. staveb do majetku města je nutné tento majetek pojistit, a to uzavřením Dodatku č. 
4 k Pojistné smlouvě č. 1690415415. 
Předmětem rozšíření pojištění jsou následující položky: 
Živelní pojištění: 

1. Navýšení pojistné částky u pol. č. S1 o 4.800.000 Kč. 
2. Připojištění nové položky M14 s pojistnou částkou 1.122.032 Kč - expozice geoparku UNESCO Český ráj 

v Turnově. 
Pojištění odcizení: 

1. Připojištění nové pol. č. 15 s pojistnou částkou 1.122.032 Kč - expozice geoparku UNESCO Český ráj v 
Turnově, stávající pol. č. 15 přečíslena na 16. 
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Tato položka je pojištěna na odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží a také na úmyslné poškození 
nebo úmyslné zničení vč. úmyslného znečištění. 
Limit plnění pro úmyslné poškození nebo úmyslné zničení uvedený v bodě 6.1. ve výši 3.815.000 Kč je 
zachován.  

Dodatkem č. 4 by se roční pojistné zvýšilo na 396.904 Kč, vzroste tedy o částku 10.108 Kč ročně. 
 

Usnesení RM č. 621/2022 
RM schvaluje  
uzavření Dodatku č. 4 k Pojistné smlouvě č. 1690415415 č.j. OSM/20/1089/PIM s pojišťovnou Generali Česká 
pojišťovna, a. s., IČ 45272956 ve výši 396.904 Kč na "Pojištění majetku" a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit 
Dodatek č. 4 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
10. Zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov - III" 
 

Rozprava: 
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na realizaci akce "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, 
Turnov - III". Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací na rekonstrukci 1 bytu o velikosti 1+KK a 1 
bytu o velikosti 2+KK v bytovém domě v ulici Granátová 1897. 
 

Usnesení RM č. 622/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov - III" a schvaluje komisi 
pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Stanislava 
Syrotiuková, Eva Kordová, Jiří Vele a ukládá odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek 
hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
11. Zahájení veřejné zakázky "Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov 
 

Bod byl stažen z jednání. 
 
 
12. Schválení dodatku č. 4 na akci "Zpracování projektové dokumentace – Nový pavilon polytechniky pro ZŠ 
Turnov, 28. října" 
 

Rozprava: 
Rada města na svém zasedání dne 28.04.2022 schválila prodloužení termínu pro inženýrskou činnost do 13.06.2022 
(podání žádosti o společné povolení). Toto prodloužení bylo vyvoláno požadavky krajské hygienické stanice a 
následnou úpravou dispozic. Žádost na společné povolení byla podána na stavební úřad, který řízení přerušil a 
požaduje souhlas spolumajitelek pozemků 1453 a 1454, na kterých je umístěna část řešeného prostoru. Obě 
spolumajitelky však souhlas nechtějí dát. Proto byli projektanti osloveni s dotazem na vyjmutí těchto dvou 
problematických pozemků z projektu. Dle jejich vyjádření by úprava PD byla možná, ale za tuto úpravu požadují 95 
tis. Kč bez DPH.  
 

Usnesení RM č. 623/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou Digitronic CZ, s. r. o., IČ 48168017 na akci "Zpracování projektové 
dokumentace – Nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října". Nová cena díla bude 510.000 Kč bez DPH/ 
617.100 Kč s DPH. RM ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 4 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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13. Schválení dodatku č. 2 na akci "Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov", méněpráce, vícepráce 
 

Rozprava: 
RM na svém zasedání dne 03.08.2022 schválila dodatek č. 1, který řešil některé změny vyvolané postupem 
výstavby. Nyní předkládáme dodatek č. 2, který řeší úpravu založení dřevěného domku č. 1. Nutnost této úpravy 
vyvstala po odbourání stávajících nadezdívek pod původním domkem, kdy byl zjištěn značný výškový rozdíl 35 cm. 
Tento změnový list řeší, aby napojení na nové zpevněné plochy bylo s co nejmenším výškovým rozdílem. Tento 
dodatek taky řeší odstranění původní základové desky, která přesahuje půdorys nového domku a nahrazení 
zámkovou dlažbou. Celková hodnota dodatku č. 2 činí 30.809,21 Kč bez DPH/37.279,14 Kč s DPH. Schválením 
dodatku bude nutné do této kapitoly rozpočtu přidat 37 tis. Kč.  
 

Usnesení RM č. 624/2022 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou TEWIKO systems, s. r. o., IČ 25472887, na akci "Obnova zahrady 
MŠ Zborovská, Turnov". Nová cena díla bude 1.916.202,97 Kč bez DPH/ 2.318.605,59 Kč s DPH. RM ukládá Mgr. 
Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 2 k podpisu starostovi. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
14. Koňský trh - Shořalý mlýn 
 

Rozprava: 
Předkládáme Radě města Turnova informaci o zahájení prodeje areálu Shořalý mlýn v Turnově na Koňském trhu.  
Městský soud v Praze rozhodl v roce 2014 o úpadku dlužníka, vlastníka, resp. spoluvlastníka areálu, Michala 
Perkacze s tím, že na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Dne 25.08.2022 došlo k formálnímu zahájení procesu 
zpeněžení majetku dlužníka, když byly zveřejněny detaily jednotlivých elektronických aukcí. Majetek dlužníka byl 
pro účely zpeněžení rozdělen do tří majetkových souborů, jimž odpovídají jednotlivé elektronické aukce:  
Soubor A 
položka č. 1 soupisu, podíl dlužníka na objektu malé vodní elektrárny, spoluvlastnický podíl druhého spoluvlastníka 
Ing. Karneta a dále veškeré věci zahrnuté pod položkou č. 5 soupisu s výjimkou těch, které jsou předmětem aukce v 
rámci souborů B a C.  
Jedná se o celý soubor MVE, jak je zapsáno na LV č. 4633 a dále o pozemky a stavby na stejné straně komunikace 
mimo budovy, ve které je provozován hudební klub. Vyvolávací cena je 91.540.000 Kč  
Celkem se jedná o 6.029 m2 plochy pozemků, z toho 3.091 m2 v aktivní záplavové zóně. V tomto souboru je dále 
velká budova bývalého mlýna - nyní bydlení a objekt MVE. I když je MVE mimo provoz a podle předchozích zpráv 
insolvenčního správce provozu neschopná, náklady na zprovoznění nejsou k dispozici, uvažovaný čistý roční příjem 
je posudkem stanoven na 8,2 mil. Kč.  
Soubor B  
Jedná se o část areálu za komunikací - ulicí Koňský trh.  
vyvolávací cena je 6.050.000 Kč  
Celkem se jedná o 3.560 m2 plochy pozemků v aktivní záplavové zóně.  
Soubor C  
- nemovitý majetek sepsaný pod položkou č. 5 a to výlučně tento:  
 - pozemek p. č. 279/5, součástí pozemku je stavba bez č. p./č. ev., k. ú. Turnov   
Jedná se o pozemek se stavbou dle katastru nemovitostí vedenou jako jiná stavba, plocha pozemku je 398 m2, 
zastavěná plocha stavbou je 226 m2. V budově je provozován hudební klub. Vyvolávací cena je 2.880.000 Kč 
 
Areál má nepravidelný tvar, tvořen zpevněnými plochami, průmyslovými garážemi, stavbou pro skladování a 
zděným objektem. V části se nacházejí trvalé porosty.  
 

Usnesení RM č. 625/2022 
RM projednala  
materiál Koňský – Shořalý mlýn. RM pověřuje odbor správy majetku vyžádat od insolvenčního správce posudek 
stavu turbíny a technického stavu MVE, prohlédnout stavbu v rámci plánované prohlídky a následně poskytnout 
informace RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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15. Pronájem části pozemku p. č. 859/13, k. ú. Daliměřice pro přístřešek na auto 
 

Rozprava: 
Při kontrole městských pozemků jsme zjistili, že na části pozemku p. č. 859/13 v k. ú. Daliměřice je postaven 
přístřešek pro osobní automobil, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx. Jedná se o konec slepé ulice Vesecká, Turnov.  
Pan xxxxxxxxxxxx souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku z důvodu umístění provizorní garáže za 
nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok (směrnice 36.07 - tabulka orientačních cen pozemků - pozemky pro drobné stavby 
pod provizorními garážemi 100 Kč/m2/rok). 
 

Usnesení RM č. 626/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 859/13, k. ú. Daliměřice o výměře 14 m2 pro umístění provizorní garáže 
(přístřešek) s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx zpětně od 01.01.2022 na dobu neurčitou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
16. Pronájem předzahrádky na pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov - náměstí 
 

Rozprava: 
Na základě schválených podmínek pro povolení předzahrádek na náměstí Českého ráje v Turnově zveřejnil odbor 
správy majetku záměr pronájmu na úřední desce. Nabídky bylo možné zasílat do 31.08.2022. V tomto termínu jsme 
obdrželi jednu nabídku od společnosti Turnovská pivnice, s. r. o. Tato společnost má zájem o pronájem 
předzahrádky o výměře 80 m2, nabízí nájemné ve výši 1.250 Kč/m2/rok + DPH (tj. 100.000 Kč/rok + DPH), provozuje 
restauraci U Prince a splňuje námi požadované podmínky. Pouze v žádosti žádají o pronájem na období 01.01.2023 
- 31.12.2024, tj. 2 roky. V našich podmínkách bylo období 4 roky. V současné době tento prostor užívá společnost 
na základě smlouvy o nájmu a to do 31.12.2022 za nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok, tj. 80.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení RM č. 627/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov o výměře 80 m2 pro Turnovskou pivnici, s. r. o., IČ 
02209870 za cenu 1.250 Kč/m2/rok na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2024 za účelem zřízení restaurační 
zahrádky pro restauraci U Prince, Hluboká 137, Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
17. Pronájem nebytových prostor - Zlatnická pasáž 
 

Rozprava: 
Na základě schváleného záměru pronájmu nebytových prostor v pasáži zveřejnil odbor správy majetku záměr 
pronájmu na úřední desce. Nabídky bylo možné zasílat do 31.08.2022. V tomto termínu jsme obdrželi tyto 
nabídky: 
- Lucie Laurynová, DiS – místnost č. 1.04 za cenu nájemného 600,- Kč/m2/rok, otevírací doba: út - pá: 10.00 - 17.00 
hod., so: 9.00 - 13.00 hod. (v turistické sezóně), záměrem je zakázková výroba zlatých a stříbrných šperků, 
kovorytectví a autorská tvorba. 
 
- Pavlína Hájková, DiS – místnost č. 1.03 za cenu nájemného 600,- Kč/m2/rok, otevírací doba: út - pá: 10.00 - 17.00 
hod., so: 9.00 - 13.00 hod. (v turistické sezóně), záměrem je provoz šperkařské/zlatnické dílny, společně s výrobou 
broušených uměleckých děl, který bude doplněn o komisní prodej vlastních, již hotových šperků a dalších zdobných 
i užitkových předmětů a také grafiky a malby. Jedná se o spojení čtyř až pěti řemeslníků ze dvou oborů - výtvarné 
zpracování kovů a drahých kamenů a skla. 
 
- Ing. arch. Alena Novotná – místnost č. 1.01 za cenu nájemného 900,- Kč/m2/rok, otevírací doba: út - pá: 10.00 - 
17.00 hod., so: 9.00 - 13.00 hod. (v turistické sezóně), záměrem je provoz zakázkového krejčovství a pletařství 
společně se zakázkovou výrobou obuvi. V budoucnu uvažuje i o zakázkové výrobě tašek, kabelek, brašen a 
kožených doplňků. Jedná se o spojení dvou až tří řemeslníků. Zakázková výroba bude doplněna o prodej vlastních, 
již hotových oděvů a doplňků a o zboží dalších spolupracujících tvůrců (šperky, kabelky, umělecká díla). 
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- Karolína Charlton a Kateřina Krausová - REST/ART – místnost č. 1.03, cena nájemného neuvedena otevírací doba: 
neuvedena, cílem autorem je vytvořit kreativně řemeslný prostor zaměřený na tvorbu skleněného a porcelánového 
šperku i designových objektů v interakci s veřejností a zájemci z řad obyvatel i sezónních návštěvníků města 
Turnova. 
Nabídka na pronájem místnosti č. 1.06 spojená s expozicí Křišťálového údolí nebyla podána ani jedna. 
 

Usnesení RM č. 628/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu "Zlatnická pasáž" místnost č. 1.01 s paní Ing. arch. Alenou 
Novotnou, IČ 88157369. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí , nejdříve od 01.02.2023, nájemné je stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 629/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu "Zlatnická pasáž" místnost č. 1.03 s paní Pavlínou Hájkovou, Dis., IČ 
75308681. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí , nejdříve od 01.02.2023, nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč/m2/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 630/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu "Zlatnická pasáž" místnost č. 1.04 s paní Lucií Laurynovou, DiS, IČ 
01247221. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí, nejdříve od 01.02.2023, nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč/m2/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 631/2022 
RM ukládá  
Odboru správy majetku vyhlásit opětovný záměr pronájmu nebytových prostor v objektu "Zlatnická pasáž" pro m. 
č. 1.06 po 01.10.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
18. Pronájem nebytových prostor v č. p. 2047, ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava: 
Na základě zveřejněného záměru pronájmu části nebytových prostor v č. p. 2047, ul. Žižkova, Turnov jsme obdrželi 
jednu nabídku - a to od společnosti Poliklinika Železný Brod, s. r. o. Tato společnost užívá na základě smlouvy o 
nájmu části nebytových prostor prostory v přízemí objektu zrcadlově umístěné přes chodbu od těchto 
zveřejněných. Rádi by zde rozšířili stávající rehabilitaci, také by zde vznikla ordinace odborné lékařky. 
 

Usnesení RM č. 632/2022 
RM schvaluje  
smlouvu o nájmu nebytových prostor na prostory v přízemí objektu č. p. 2047, ul. Žižkova, Turnov o celkové výměře 
90,83 m2 se společností Poliklinika Železný Brod, s. r. o., IČ 49098306. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
3měsíční výpovědní lhůtou, od 01.10.2022 s tím, že nájemné ve výši 902,30 Kč/m2/rok bude hrazeno od 
01.01.2023. RM požaduje projednat návrh dispozičních úprav, před jejich zahájením. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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19. Prodloužení nájemních smluv Granátová 1897 
 

Rozprava: 
Dne 26.08.2022 proběhlo jednání s ukrajinskými rodinami, kde se řešily jejich žádosti o prodloužení nájemních 
smluv u bytů č. 71 a 38 v Granátové ulici č. p. 1897, Turnov. Aktuální nájemní smlouvy mají na dobu určitou a to do 
31.08.2022. Rodina z bytu č. 33 již bydlení opustila a rodina z bytu č. 44 se vystěhovala do 31.08.2022. Pro byt č. 71 
doporučujeme prodloužit nájemní smlouvu za stávajících podmínek do 31.12.2022. Rodina z bytu č. 38 (1+0) 
projevila zájem o možnost přestěhování do většího bytu a to do bytu č. 33 (1+1) a souhlasila s paušální platbou za 
nájemné a služby ve výši 7.400 Kč. 
 

Usnesení RM č. 633/2022 
RM schvaluje  
nájemní smlouvy v Granátové ulici 1897, Turnov, byt č. 33 v 2NP pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  byt č. 71 v 5NP pro 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou a to do 31.12.2022. S určením paušálních plateb za nájemné a služby 
takto: byt č. 33 v 2NP, 1+1, 8 800 Kč a byt č. 71, 5NP, 1+1 po rekonstrukci, 9 200 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
20. Přidělení bytů 
 

Rozprava: 
V období od 26.05.2022 do 15.08.2022 bylo podáno šest žádosti o nájem bytu zvláštního určení (Žižkova ul.). Dne 
22.08.2022 zasedala sociální a bytová komise, která žádosti projednala. Žádosti byly obodovány dle pravidel pro 
hospodaření s byty ve vlastnictví města. 
 

Usnesení RM č. 634/2022 
RM mění  
usnesení č. 396/2022 takto: přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 4 v 1. NP čp. 2047, pro 
paní xxxxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 01.07.2022, dle pravidel hospodaření s byty ve 
vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 635/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytu zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 14 v 2 NP č. p. 2030 pro pana xxxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 
8 v 3 NP č. p. 2032 pro paní xxxxxxxxxxxxxx a byt č. 20 v 3 NP č. p. 2030 pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxx. Vše dle 
domluvy s žadateli, nejpozději však od 01.10.2022, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 636/2022 
RM schvaluje  
přidělení bytů ve vlastnictví města, Granátová ul č. p. 1897, Turnov. Byt č. 65, pro pana xxxxxxxxxxxxxxx a byt č. 25 
pro paní xxxxxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s žadatelem, nejpozději však od 01.10.2022, dle pravidel hospodaření s 
byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 637/2022 
RM ruší  
usnesení č. 400/2022 ze dne 26.05.2022 z důvodu odmítnutí bytu schválenými žadateli. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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Usnesení RM č. 638/2022 
RM schvaluje  
přidělení byty č. 11 v domě č. p. 1054, Bezručova ulice, Turnov pro pana xxxxxxxxxxxxxxxx. Vše dle domluvy s 
žadatelem, nejpozději však od 01.10.2022, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
21. Souhlas se sídlem firmy - Z-dent, s. r. o., Turnov 
 

Rozprava: 
Společnost Z-dent, s. r. o., Turnov užívá na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 
10.08.2022 nebytové prostory v objektu č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov. Obdrželi jsme jejich žádost o souhlas s 
umístěním sídla právnické osoby v těchto pronajatých prostorech.  
 

Usnesení RM č. 639/2022 
RM souhlasí  
s umístěním sídla společnosti Z-dent, s. r. o., IČ 08458448 na adrese Jana Palacha 1931, Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
22. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022. 
Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 24.175 tis. Kč.  
Celkové výdaje se navyšují o 24.175 tis. Kč. 
Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 5 se snižuje o 14.117 tis. Kč na částku 14.648 tis. Kč. 
Financování zůstává ve výši 70.145 tis. Kč. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022 je sestaven jako 
schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 
 

Usnesení RM č. 640/2022 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
23. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity – II. výzva v roce 2022 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla vyčleněna z rozpočtu města částka 160.000 Kč na podporu organizací a subjektů, které se 
zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež a mimoškolními aktivitami. Žadatelům v I. výzvě bylo 
rozděleno celkem 102.500 Kč. Pro II. výzvu byla alokována částka 57.500 Kč.  

Komise po projednání žádostí navrhla podpořit projekt žadatele pod č. 1 dotací ve výši 10.500 Kč, což odpovídá 
komisí stanovenému jednotnému koeficientu pro výpočet dotace u projektů příměstské tábory, tj. 50 Kč/dítě/den.  
 
Přehled došlých žádostí: 

žadatel účel dotace 

předpokládané 
příjmy  
(bez 
požadované 
dotace) 

předpokládan
é výdaje 

požadovaná 
výše dotace 

NÁVRH 
DOTACE  

1 
Klub lyžařů 
Turnov, z. s. 
IČ 15044840 

2. ročník letního příměstského 
tábora – Zpátky do minulosti 
aneb po stopách našich předků 
2 turnusy 18.7.-22.7./21 dětí, 1.8.-
5.8./21 dětí 

152.000 
 

182.000 
 

30.000 
 

10.500 
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Ski areál Struhy, Turnov a okolí, 5 
organizátorů/turnus 

2 
Spolek rodičů 
a přátel 
hokejové 
mládeže 
Turnov z. s. 
IČ 22707697 

Soustředění kategorie Starší žáci 
HC Turnov před sezónou 
2022/2023 
1 turnus 6.8.-27.8.2022(6.8.-
14.8.Branžež-pobytový, 15.8.-
27.8.ZS Turnov-příměstský/21 dětí 
7 organizátorů 

134.000 
 

151.850 
 

17.850 
 

Přesunut
o do SF 

3 
Tělocvičná 
jednota Sokol 
Turnov   
- oddíl 
stolního 
tenisu 
IČ 13582518 

Soustředění mládeže oddílu 
stolního tenisu  
1 turnus 22.-26.8., sokolovna 
Turnov a okolí, účast 17 dětí, 
trvání 5 dnů, 5 organizátorů) 
 
 

24.500 
 

39.300 
 

14.800 
 
 

Přesunut
o do SF 

 
Pokud bude žadatel podpořen v rámci tohoto dotačního programu, bude s ním sepsána veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace.  
 

Usnesení RM č. 641/2022 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a 
mimoškolních aktivit v rámci II. výzvy v roce 2022 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o 
rozdělení dotací dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
24. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2022 
 

Rozprava: 
Pro rok 2022 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 210.000 Kč, zůstatek sportovního fondu z roku 2021 je 
91.900 Kč, celkem je tedy ve sportovním fondu 301.900 Kč. Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 164.000 Kč. 
Pro II. výzvu rozhodla správní rada sportovního fondu alokovat celkem 110.000 Kč. 
 
Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

žadatel účel dotace 

předpokl
ádané 
příjmy  
(bez 
požadov
ané 
dotace) 

předpoklá
dané 
výdaje 

požadovan
á výše 
dotace 

NÁVRH 
DOTACE  

1 
AC Turnov, z. s. 
IČ 00527271 

Hruštice 2022 – běžecký závod 
turnovských atletů na 10 a 15 km 
(49. ročník, MS Ludvíka Daňka, start 
závodu - Hruštice, cca 120 závodníků, 
trvání 5 hod., 30 organizátorů) 
06. 11. 2022  
akce k výročí Turnov 750 

30.000 
 

48.000 
 

18.000 
 

18.000 

2 
FK Turnov, z. s. 
IČ 26660385 

Oslavy 750 let města Turnov a 120 let 
fotbalového oddílu 
(areál fotbalového stadionu, 100 
soutěžících, trvání 20 hod., 20 
organizátorů) 

12.735 
 

57.735 
 

45.000 
 

25.000 



16  Zápis Rady města Turnov 7. 9. 2022 

21. – 22.05.2022 
akce k výročí Turnov 750 

3 
ILMA AGENCY 
s.r.o. 
IČ 63219654 
 

World Dance Show 2022 – otevřené 
mistrovství ČR WADF disciplín 
(KC Střelnice, cca 400 účastníků, trvání 
24 hod., 20 organizátorů) 
28.08. – 29.08.2022 
akce k výročí Turnov 750 

45.000 
 
 

95.000 
 

50.000 
 
 
 

5.000 

4 
Klub lyžařů 
Turnov, z. s. 
IČ 15044840 
 

36. ročník přespolního běhu Klubu 
lyžařů Turnov 
(Ski areál Struhy, cca 120 účastníků, 
trvání 6 hod., 20 organizátorů) 
09.10.2022 
akce k výročí Turnov 750 

18.000 
 
 

33.000 
 

15.000 
 

15.000 

5 
Okresní rada 
Asociace 
školních 
sportovních 
klubů ČR 
Semily, p.s.  
IČ 01452061 

2. Republikové finále v Atletickém 3boji 
2022 pro žactvo ze 4. a 5. tříd ZŠ 
(MS L. Daňka, cca 150 účastníků, trvání 8 
hod., 15 organizátorů) 
21.09.2022 
akce k výročí Turnov 750 (není zahrnuta 
v kalendáři) 

124.400 
 
 

144.400 
 

20.000 
 

20.000 

6 
Okresní rada 
Asociace 
školních 
sportovních 
klubů ČR 
Semily, p.s.  
IČ 01452061 
 

48. ročník Silvestrovského běhu 
v Turnově 2022 
(areál Mašková zahrada, cca 100-120 
účastníků, trvání 8 hod., 15 
organizátorů) 
31.12.2022 
akce k výročí Turnov 750  

3.500 
 
 

11.500 
 

8.000 
 

8.000 

7 
xxxxxxxxxxx 

Sportovní tábor (soustředění) kategorie 
dorost HC Turnov 1931 
1 turnus 6.8.-19.8.2022(6.8.-
14.8.Branžež-pobytový, 15.8.-19.8. 
Turnov-příměstský/14 dětí 
2 organizátoři 

76.415 
 

82.800 
 

6.385 
 

6.000 

8 
Spolek rodičů a 
přátel hokejové 
mládeže 
Turnov z. s. 
IČ 22707697 

Soustředění kategorie Starší žáci HC 
Turnov před sezónou 2022/2023 
1 turnus 6.8.-27.8.2022(6.8.-
14.8.Branžež-pobytový, 15.8.-27.8.ZS 
Turnov-příměstský/21 dětí 
7 organizátorů 

134.000 
 

151.850 
 

17.850 
 

10.000 

9 
Tělocvičná 
jednota Sokol 
Turnov   
- oddíl stolního 
tenisu 
IČ 13582518 

Soustředění mládeže oddílu stolního 
tenisu  
1 turnus 22.-26.8., sokolovna Turnov a 
okolí, účast 17 dětí, trvání 5 dnů, 5 
organizátorů) 
 
 

24.500 
 

39.300 
 

14.800 
 
 

3.000 
 

CELKEM 195.035 110.000 

 
Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace.  
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Usnesení RM č. 642/2022 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací v programu Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov v rámci II. výzvy v 
roce 2022 a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
25. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost - II. výzva v roce 2022 
 

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. Žadatelům v I. 
výzvě bylo rozděleno celkem 160.000 Kč. Pro II. výzvu bylo alokováno celkem 120.000 Kč. 
 

 
název žadatele 

požadovan
á výše 
dotace 

návrh dotace 
2022 

výše dotace 2021 

1. Český kynologický svaz ZKO 374, Turnov 15.000 10.000 8.000 
požadavek 15.000 

2. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace 
Turnov 

10.000 10.000 10.000 
požadavek 10.000 

3. Klub přátel železnic Českého ráje z. s. 30.000 30.000 20.000 
požadavek 30.000 

4. Svaz postižený civilizačními chorobami v ČR, z. s. 10.000 10.000 10.000 
požadavek 10.000 

 CELKEM 65.000 60.000  

 
Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov.  
 

Usnesení RM č. 643/2022 
RM souhlasí  
s návrhem na rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov 
rozhodnout o rozdělení dotací v rámci II. výzvy v roce 2022 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
26. Individuální dotace ZO ČSOP Bukovina - tvorba tůně na Malém Rohozci 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro ZO ČSOP Bukovina (pobočný spolek 
Českého svazu ochránců přírody) ve výši 435.000 Kč. Dotace bude určena na realizaci projektu Tvorba tůně na 
Malém Rohozci na pozemku p. č. 691/1 k. ú. Daliměřice a pozemku č. 109 v k. ú. Malý Rohozec. 
Na zmiňovaném území má pobočný spolek záměr vytvořit tůň - přirozený krajinný prvek pro místní populaci 
obojživelníků. Z dotace budou částečně hrazeny náklady na likvidaci navážky (skládky komunálního odpadu), která 
byla na základě geologického průzkumu podloží lokality pro realizaci tůně objevena na pozemku ve vlastnictví 
města Turnova p. č. 691/1. Realizace projektu je naplánována na přelom roku 2022/2023. Předpokládané celkové 
náklady projektu jsou vyčísleny na 1.020.000 Kč. Projekt by měl být podpořen z fondu Libereckého kraje 
z dotačního programu - 8.6 Podpora retence vody v krajině (žádost v současné době prochází administrací, o 
poskytnutí dotace nebylo doposud rozhodnuto). Součástí rozpočtu je mj. vyčíslení nákladů na likvidaci navážky ve 
výši 570.000 Kč, na tyto náklady projektu lze využít dotaci od Libereckého kraje pouze do výše 135.000 Kč. Spolek 
proto žádá o spolufinancování likvidace navážky z rozpočtu města Turnov částkou celkem 435.000 Kč.  
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Usnesení RM č. 644/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 
435.000 Kč pro pobočný spolek ZO ČSOP Bukovina, IČ 732525942 na realizaci projektu Tvorba tůně na Malém 
Rohozci. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 
27. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 
Turnov 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města Turnov. Konkrétní úpravy pravidel vzešly z jednání Výboru pro sport a reagují zejména na změnu vlastnictví 
haly na Turnově II. 
 

Usnesení RM č. 645/2022 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
28. Kapacity turnovských základních škol - úprava 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení: 
1/ Žádost o snížení celkové kapacity organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o  60 
žáků - z 670 na 610 žáků základní školy ve školském rejstříku od 01.09.2023 z důvodu skutečných prostorových 
možností budovy školy.  
2/ Žádost o snížení kapacity organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace o snížení 
celkové kapacity školy o 90 žáků - z 190 na 100 žáků základní školy ve školském rejstříku od 01.09.2023 z důvodu 
skutečných prostorových možností budovy školy. 
 

Usnesení RM č. 646/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace snížení kapacity základní školy o 60 žáků na 
celkových 610 žáků ve školském rejstříku od 01.09.2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

Usnesení RM č. 647/2022 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace snížení kapacity základní školy o 90 žáků 
na celkových 100 žáků ve školském rejstříku od 01.09.2023. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 
29. Čerpání rezervního fondu 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám ke schválení žádosti: 
1/ ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu: 

- ve výši 14.800 Kč na nákup nové zahradní sekačky. Paní ředitelka předkládá 2 cenové nabídky, kde 
preferuje levnější cenovou nabídku v hodnotě 14.800 Kč od firmy Nářadí Jiránek, U Lip 15, 511 01 Turnov. 
Nákup sekačky je nutný, protože stávající je nyní zcela nefunkční a oprava by byla nerentabilní. 
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- do výše 20.000 Kč navýšení nákladů na údržbu školní zahrady. Tyto prostředky se ředitelka organizace 
snaží ušetřit v rámci jiných položek provozního rozpočtu a rezervní fond za výše uvedeným účelem bude 
čerpán pouze v případě nutnosti. 

 
 Rezervní fond je k 30.06.2022 ve výši 134.105,44 Kč. 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 28.200 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 105.905,44 Kč. 
 
2/ ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace o čerpání rezervního fondu 
organizace v celkové výši 35.112,65 Kč na spolufinancování projektu z Programu rozvoje venkova - dotace na 
pořízení konvektomatu do školní kuchyně mateřské školy. Celkové náklady na jeho pořízení činí 166.695,65 Kč 
s DPH, dotace byla poskytnuta ve výši 131.583 Kč. Jelikož se jedná o investiční majetek, je nutné finanční 
prostředky z rezervního fondu ve výši 35.112,65 Kč převést do fondu investic.  
 
Rezervní fond je k 30. 6. 2022 ve výši: 347.190,23 Kč. 
Povinná rezerva na energie 15 % je v roce 2022: 74.250 Kč. 
Rezervní fond k čerpání ve výši: 272.940.23 Kč. 
 

Usnesení RM č. 648/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 15 tis. 
Kč na nákup zahradní sekačky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 649/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 20 tis. 
Kč na navýšení nákladů na údržbu zahrady. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

Usnesení RM č. 650/2022 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace převod finančních prostředků z 
rezervního fondu do fondu investic do výše 36 tis. Kč a následné použití finančních prostředků z fondu investic do 
výše 36 tis. Kč na dofinancování projektu - konvektomat do MŠ z Programu rozvoje venkova ČR. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
30. Jmenování vedoucí/ho odboru životního prostředí 
 

Rozprava: 
Dne 11.07.2020 bylo zveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na pozici vedoucí/vedoucího odboru 
životního prostředí Do výběrového řízení se ve stanoveném termínu do 12.08.2022 přihlásili 4 uchazeči a všichni 
splňovali požadavky výběrového řízení.  

Byla stanovena komise pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na tuto funkci ve složení: starosta Ing. Tomáš Hocke, 
místostarostka Mgr. Jana Svobodová, tajemnice Mgr. Eva Honzáková, členka rady města Eva Kordová, člen rady 
města Mgr. Michal Loukota, vedoucí odboru dopravního Mgr. Pavel Vaňátko a vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Mgr. Martina Marková.  
 

Usnesení RM č. 651/2022 
RM jmenuje  
na návrh tajemníka úřadu Ing. Hanu Malou do funkce vedoucí odboru životního prostředí k 08.09.2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
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31. Podmínky výběrového řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch 
 

Rozprava: 
Na základě usnesení z RM dne 02.06.2022 Vám předkládám podmínky výběrového řízení na ředitele/ku 
příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. 
Usnesení RM č. 425/2022  
RM pověřuje  
kancelář tajemníka opětovně vypsat výběrové řízení na pozici ředitele organizace Turnovské památky a cestovní 
ruch, příspěvková organizace, 15. září 2022 tak, aby o novém řediteli rozhodla nová RM na podzim roku 2022.  
 

Usnesení RM č. 652/2022 
RM schvaluje  
podmínky Výběrového řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
32. Ocenění města za rok 2022 
 

Rozprava: 
Na základě pravidel pro ocenění Medaile starosty předkládám radě města na vědomí své rozhodnutí. V letošním 
roce jsem se rozhodl udělit medaile starosty u příležitosti státního svátku 28. října 2022. Udělování medailí 28. října 
se odehraje v rámci slavnostního večera města v Kulturním centru Střelnice v Turnově. 
 

Usnesení RM č. 653/2022 
RM bere na vědomí  
rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 
33. Záměr výměny areálů škol mezi Libereckým krajem a městem Turnov - plnohodnotná základní škola na 
Turnově 2, aktuální informace 
 

Byla poskytnuta ústní informace o aktuálním stavu. 
 
 
 
34. Nová bytová zóna Dioptra - základní obrysy plánovací smlouvy 
 

Byla poskytnuta ústní informace o aktuálním stavu. 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 12. 9. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 


