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USNESENÍ 
Zastupitelstva města Turnov 
ze zasedání dne 15. 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: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, 
Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Miroslav 
Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 
Daniela Weissová, Petr Záruba 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 
 

Karel Jiránek, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, David Schindler               
 
Karel Jiránek, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, David Schindler 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Špinka 

 
 
 
 
1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 231/2022 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání ZM s posunutím bodu č. 8 za bod č. 15. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
 
 
2. Zpráva o činnosti Sboru hasičů města Turnov za rok 2021   
 

Usnesení ZM č. 232/2022 
ZM bere na vědomí  
zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
 
 
 
 



2  Usnesení Zastupitelstva města Turnov 15. 9. 2022 

3. Koupě pozemku p. č. 767/6, k. ú. Daliměřice   
 

Usnesení ZM č. 233/2022 
ZM schvaluje  
koupi pozemku p. č. 767/6 o zapsané výměře 4.058 m2, k. ú. Daliměřice za cenu 70 Kč/m2, tj. 284.060 Kč od paní 
xxxxxxxxxxxxx. Kupující bude hradit náklady na vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
4. Směna pozemků, k. ú. Malý Rohozec   
 

Usnesení ZM č. 234/2022 
ZM schvaluje  
směnu pozemků p. č. 437 z vlastnictví města Turnova do vlastnictví manželů xxxxxxxxxx a nově vzniklého pozemku 
p. č. 17/5, z vlastnictví manželů Pohlových do vlastnictví města Turnova, vše k. ú. Malý Rohozec s tím, že směna 
bude bez doplatku, na vypracování geometrického plánu se budou strany podílet rovným dílem a poplatek za návrh 
na vklad práva do katastru nemovitostí budou hradit manželé Pohlovi. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
5. Směna pozemku Mašov, Na Stráni, k. ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 235/2022 
ZM schvaluje  
směnu částí pozemku p. č. 3554/2 a p. č. 3554/6, oba k. ú. Turnov mezi městem Turnov a manžely xxxxxxxxxxxxx s 
tím, že město Turnov hradí náklady na vypracování geometrického plánu a manželé xxxxxxxxxxx poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
6. Darovací smlouva - pozemky pod chodníky Mašov   
 

Usnesení ZM č. 236/2022 
ZM schvaluje  
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) – [22/0/0] 
 
  
7. Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby   
 

Usnesení ZM č. 237/2022 
ZM schvaluje  
výsledek výběrového řízení na prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12 o společné výměře cca 19.000 m2, k. 
ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko, kdy vydražitelem je 
společnost DEKINVEST investiční společnost, a. s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta, IČ 140 
94 568 za cenu předmětu dražby 2.500 Kč/m2. 
 

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

Usnesení ZM č. 238/2022 
ZM schvaluje  
uzavření smlouvy budoucí kupní se společností DEKINVEST investiční společnost, a. s., jednající na účet DEKINVEST 
otevřený podílový fond Beta, IČ 140 94 568 na část pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12 o společné výměře cca 
19.000 m2, k. ú. Daliměřice, obec Turnov, určených k zástavbě Obchodně-průmyslová zóna Turnov-Vesecko, za 
kupní cenu 2.500 Kč/m2, uvedeno bez DPH. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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9. Revokace usnesení ZM č. 204/2022 z 30.06.2022   
 

Usnesení ZM č. 239/2022 
ZM revokuje  
usnesení ZM č. 204/2022 schválené dne 30.06.2022. 
 

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

Usnesení ZM č. 240/2022 
ZM schvaluje  
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru Od UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ 64948242 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, úroková sazba sjednána jako součást sazby 1-měsíční PRIBOR a přirážky 
0,19 % p.a. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
10. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost – II. výzva v roce 2022   
 

Usnesení ZM č. 241/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro pobočný spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 na 
podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 242/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro pobočný spolek Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov, IČ 
62014765 na podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 243/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na podporu 
činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 244/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro pobočný spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., 
základní organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity – II. výzva v roce 2022   
 

Usnesení ZM č. 245/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.500 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840 na projekt 2. ročník letního 
příměstského tábora – Zpátky do minulosti aneb po stopách našich předků. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní 
aktivity. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2022   
 

Usnesení ZM č. 246/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2022 - běžecký 
závod turnovských atletů na 10 a 15 km. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 247/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro spolek FK Turnov, z. s., IČ 26660385 na projekt Oslavy 750 let města 
Turnov a 120 let fotbalového oddílu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 248/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 pro společnost ILMA AGENCY s.r.o., IČ 63219654 na projekt World Dance Show 
2022 - otevřené mistrovství ČR WADF disciplín. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 249/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s. IČ 15044840 na projekt 36. ročník 
přespolního běhu Klubu lyžařů Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 250/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky 
Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 2. Republikové finále v Atletickém 3boji 2022 pro žactvo ze 4. a 5. 
tříd ZŠ. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 
sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 251/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky 
Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 48. ročník Silvestrovského běhu v Turnově 2022. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města 
Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 252/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 pro xxxxxxxxxxx na projekt Sportovní soustředění hokejistů kategorie dorost HC 
Turnov 1931. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 253/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 pro Spolek rodičů a přátel hokejové mládeže Turnov, z. s., IČ 22707697 na 
projekt Soustředění kategorie Starší žáci HC Turnov před sezónou 2022/2023. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 254/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Soustředění 
mládeže oddílu stolního tenisu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
13. Individuální dotace TJ Turnov - výstavba beach volejbalových kurtů a sportovně relaxační zóny   
 

Usnesení ZM č. 255/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 700.000 Kč pro spolek Tělovýchovná 
jednota Turnov z. s. na realizaci výstavby beachvolejbalových kurtů a sportovně relaxační zóny, zároveň schvaluje 
znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-009, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 
  
14. Individuální dotace ZO ČSOP Bukovina – Tvorba tůně na Malém Rohozci   
 

Usnesení ZM č. 256/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 435.000 Kč pro pobočný spolek ZO ČSOP Bukovina, IČ 
72026413 na realizaci projektu Tvorba tůně na Malém Rohozci, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-010, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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15. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 
Turnov   
 

Usnesení ZM č. 257/2022 
ZM schvaluje  
Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov s účinností ode dne 
jejich schválení. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 
 
8. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022   
 

Usnesení ZM č. 258/2022 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 
opatřením č. 5 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 445.407.493 Kč, navýšením o částku 
24.399.500 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 515.552.493 Kč, navýšením o částku 24.399.500 Kč, a financování 
ve výši 70.145.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  
16. Čestné občanství a cena obce 2022   
 

Usnesení ZM č. 259/2022 
ZM souhlasí  
s udělením čestného občanství města paní Evě Kordové. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

Usnesení ZM č. 260/2022 
ZM souhlasí  
s udělením ceny obce za rok 2022 spolku Turnov pomáhá, z.s. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
 
  
17. Příspěvky občanů   
 

 
 
 
 
 
V Turnově 21. září 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 


