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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

z ustavujícího zasedání dne 24. října 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. Jan Budina, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 
Houšková, Zdeněk Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Ing. Jiří Klápště, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 
Kordová, Bc. Jindřich Kořínek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Jan Lochman, Mgr. Michal 
Loukota, Mgr. Lenka Meixnerová, MUDr. Jiří Měkyna, Ing. Zbyněk Miklík, MUDr. Rostislav 
Polášek, Miroslav Reichl, Bc. Nicol Reichlová, Ing. Tomáš Roubiček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Tomáš Špinka, Ing. Lumír Šubert, RNDr. Josef Uchytil, Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

- 
 
- 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. Michal Kříž, Ing. Tomáš Špinka            
 

 
 
Přítomno 9 občanů  
 
Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 
Obecně zachycují názorové spektrum. Záznam je uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-
mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu 
informováni. 
 
 
 
 
 
1. Úvod   
 

Rozprava:  
Dosavadní starosta Ing. Tomáš Hocke přivítal všechny přítomné členy a členky Zastupitelstva města Turnov a 
přítomné občany města Turnova.   
Ustavující zasedání zastupitelstva města po složení slibů členů zastupitelstva volí starostu, místostarosty, další členy 
rady města a učiní ostatní potřebné úkony pro ustanovení všech orgánů města. 
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2. Zpráva o průběhu voleb   
 

Rozprava:  
Vedoucí odboru správního Petr Weiss přednesl zprávu o průběhu voleb a ověření platnosti komunálních voleb 
v Turnově.  
 
Účast voličů u voleb byla 43,96 %. 
 
Rozdělení mandátů: 

1. Nezávislý blok                  9 mandátů 

2. ANO 2011   6 mandátů 

3. Pro turnovské občany  5 mandátů 

4. ODS s podporou KUD-ČSL                 4 mandáty 

5. Česká pirátská strana  2 mandáty 

6. Společně pro Turnov  1 mandát 
 
Celkem je v zastupitelstvu města 10 nově zvolených zastupitelů.  
 
Ve lhůtě 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb dne 27.09.2022 nebyly podány žádné návrhy na neplatnost hlasování, 
na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města. 
Volby konané ve dnech 23. a 24. září 2022 byly ukončené a mandáty lze považovat za řádně zvolené. 
 
 
3. Představení jednotlivých členů zastupitelstva města   
 

Rozprava:  
Jednotliví zvolení členové a členky zastupitelstva města se v krátkosti představili. 
Paní Daniela Weissová oznámila, že se vzdá mandátu a doručí starostovi písemnou rezignaci. 
 
 
4. Složení slibů členů zastupitelstva města   
 

Rozprava:  
Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích musí člen zastupitelstva města složit na prvním zasedání, kterého se účastní, slib 
tohoto znění: 
 
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v 
zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 
 
Člen zastupitelstva města skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova "slibuji" a potvrdí ho svým 
podpisem. 
 
Odmítnutím slibu člena zastupitelstva města nebo složením slibu s výhradou mandát člena zastupitelstva zaniká (§ 
55 odst. 2 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí). 
 

Usnesení ZM č. 261/2022 
ZM bere na vědomí  
že předepsaný slib složili všichni přítomní členové zastupitelstva města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 262/2022 
ZM bere na vědomí  
zprávu o průběhu komunálních voleb konaných ve dne 23. a 24. září 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
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5. Schválení programu jednání   
 

Rozprava:  
Do programu jednání ZM nebyl zařazen žádný jiný bod. 
 

Usnesení ZM č. 263/2022 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání ZM. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke        17:00 – 19:00                                                           

2. Zpráva o průběhu voleb  

3. Představení jednotlivých členů zastupitelstva města  

4. Složení slibů členů zastupitelstva města  

5. Schválení programu jednání  

6. Volba starosty a místostarostů  

7. Volba členů rady města  

8. Zřízení výborů zastupitelstva města a volba jejich předsedů a členů  

9. Pověření členů zastupitelstva k oddávaní  

10. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města  

11. Odvolání a volba zástupců města do dalších orgánů  

12. Příspěvky občanů                  19:00 – 19:05 

13. Podání žádosti o dotaci na retopping atletické dráhy na městském 
atletickém stadionu k Národní sportovní agentuře 

                              19:05 – 19:30 

14. Nákup nemovitostí v areálu Shořalého mlýna v lokalitě Koňského 
trhu formou dražby 

 

 
  
6. Volba starosty a místostarostů   
 

Rozprava:  
Volba starosty, místostarostů a rady města může být provedena tajným hlasováním, pokud tak navrhne některý z 
členů zastupitelstva města, v opačném případě probíhá hlasování veřejně.  

Zákon o obcích stanoví v § 93 odst. 3 zásadu veřejnosti zasedání zastupitelstva města, která se vztahuje i na tu jeho 
část, v níž dochází k hlasování. Pro naplnění principu „veřejnosti hlasování“ členů zastupitelstva města je ovšem 
dostatečné, je-li znám konečný výsledek hlasování (srov. § 95 odst. 1 zákona o obcích), není však nezbytné, aby 
členové zastupitelstva individuálně vyjádřili svou vůli veřejným hlasováním.  
Pro dohled nad průběhem tajného hlasování se navrhuje ustanovit volební komisi, která zajistí rozdání volebních 
lístků a sečtení hlasů. Členy navrhne dosavadní starosta města, komise si ze svého středu zvolí předsedu volební 
komise. 
Usnesení předchozího zastupitelstva města o určení „uvolněných“ funkcí je s ohledem na svou povahu 
aplikovatelné jen pro funkční období zastupitelstva, které je schválilo. To znamená, že nově zvolené zastupitelstvo 
musí samo rozhodnout o tom, které funkce budou vykonávány jako uvolněné. Zákon o obcích stanovuje, že 
uvolněnými členy zastupitelstva obce jsou členové zastupitelstva zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo obce určilo 
jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, ostatní jsou (zůstávají) neuvolněnými členy za-
stupitelstva obce (srov. § 71 odst. 1 zákona o obcích). Je tedy nutné rozhodnout o tom, pro výkon kterých funkcí 
budou členové zastupitelstva města uvolněni. Navrhuje se, aby těmito funkcemi byl starosta a místostarostové. 
Počet místostarostů se navrhuje stanovit na dva. 
Členové zastupitelstva města mohou vznést návrhy na kandidáty do funkce starosty a místostarostů. Navržení 
kandidáti, pokud o nich má být hlasováno, musí kandidaturu přijmout. 
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Při volbě více místostarostů je nutné zároveň určit, který z nich bude zastupovat starostu v době jeho 
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. 
 

p. Uchytil navrhl tajné hlasování. 
 
p. Houšková navrhla do funkce starosty p. Tomáše Hockeho (kandidatura přijata) 
p. Svobodová navrhla do funkce statutární místostarostky p. Petru Houškovou (kandidatura přijata) 
p. Miklík navrhl do funkce statutárního místostarosty p. Jana Lochmana (kandidatura nepřijata)  
p. Loukota navrhl do funkce druhého místostarosty p. Jana Lochmana (kandidatura přijata)  
 
Diskuse: p. Miklík, p. Kříž, p. Lochman 
V diskusi zaznělo: Jak skloubíte práci místostarosty s vaší firmou?; Mám spoustu spolupracovníků, kterým předám 
své povinnosti.; Zůstanete jednatelem?; Ano, kompetence jednatele mi zůstane, jako ředitel společnosti svůj 
úvazek snížím, omezím své aktivity. 
 

Usnesení ZM č. 264/2022 
ZM schvaluje  
tajnou volbu starosty, místostarostů a členů rady města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/1/0] 
  

Usnesení ZM č. 265/2022 
ZM zvolilo  
volební komisi ve složení: Bc. Nicol Reichlová, RNDr. Josef Uchytil, MUDr. Jiří Měkyna, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., 
Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jaromír Frič. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 266/2022 
ZM schvaluje  
zvolení místostarostů v počtu dva. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 267/2022 
ZM stanovuje  
že funkcemi, pro které bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, jsou funkce starosty a dvou místostarostů. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 268/2022 
ZM zvolilo  
tajnou volbou Ing. Tomáše Hockeho starostou města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/3/3] 
  

Usnesení ZM č. 269/2022 
ZM zvolilo  
tajnou volbou Mgr. Petru Houškovou místostarostkou města Turnov, která je určena k zastupování starosty podle § 
104 zákona o obcích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/5/2] 
  

Usnesení ZM č. 270/2022 
ZM zvolilo  
tajnou volbou Jana Lochmana místostarostou města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/5/2] 
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7. Volba členů rady města   
 

Rozprava:  
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu 
města. Radu města tvoří starosta, místostarostové a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. 
Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu 
členů zastupitelstva města. Dlouhodobě je v Turnově volena rada v počtu 9 členů, což se navrhuje i pro toto volební 
období. 
 
Navržení kandidáti p. Eva Kordová, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Jiří Klápště, Ing. Jan Budina a Mgr. 
Michal Loukota kandidaturu přijímají. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 271/2022 
ZM stanovuje  
počet členů Rady města Turnov na devět a tajnou volbou zvolilo p. Evu Kordovou (24 hlasů), Mgr. Janu Svobodovou 
(21 hlasů), Ing. Tomáše Špinku (25 hlasů), Ing. Jiřího Klápště (19 hlasů), Ing. Jana Budinu (19 hlasů) a Mgr. Michala 
Loukotu (19 hlasů) za členy Rady města Turnov. 
 

Usnesení bylo přijato a hlasování je zaznamenáno u každého jména. 
  
 
8. Zřízení výborů zastupitelstva města a volba jejich předsedů a členů   
 

Rozprava:  
Podle § 117 zákona o obcích zastupitelstvo města může jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit výbory. Vždy 
musí být zřízen finanční výbor a kontrolní výbor.  
Počet členů výborů je vždy lichý, přičemž finanční výbor a kontrolní výbor musí být vždy nejméně tříčlenné. 
 
Navrhuje se zřídit: 
- finanční výbor - v počtu 9 členů  
- kontrolní výbor - v počtu 7 členů  
- výbor pro rodinnou politiku – v počtu 5 členů 
Kromě členů těchto výborů je nutné zvolit také jejich předsedu, přičemž tím musí být člen zastupitelstva města. 
Členy finančního výboru a kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani 
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. 
Členové zastupitelstva města mohou vznést návrhy na kandidáty do funkce členů výborů zastupitelstva města a 
jejich předsedů. Navržení kandidáti, pokud o nich má být hlasováno, musí kandidaturu přijmout, resp. s ní 
souhlasit. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Jarolímek, p. Weissová, p. Hocke, p. Špinka, p. Loukota, p. Miklík, p. Knížek 
V diskusi zaznělo: Co je Spolu?; Předsedou finančního výboru byl opoziční představitel.; Kolegové z ODS lpěli na 
tom, aby předseda finančního výboru byl od nich.; Základní bylo řečeno, není pravidlem, že předsedou bude 
opoziční představitel.; Kam se poděl Vodohospodářský výbor?; Tento výbor byl zvažován, ale tuto funkci převezme 
rada města. Téma rozhodně neopouštíme.; Už to není tak závažný problém a nebudeme to už diskutovat?; 
Diskutované to bude na radě města i zastupitelstvu města.; Co bude dělat výbor pro rodinu?; Bude aktivně 
pracovat se schváleným Plánem rodinné politiky.; Překvapilo mě, že Vodohospodářský výbor nebude zřízen. Kdo 
bude konkrétně odpovědný za předpokládání materiálů?; Přímo zodpovědný bude místostarosta Lochman.; Téma 
vodohospodářství bude tématem koalice.; Proč má finanční výbor 9 členů a NB tam má 3 lidi.; Počet členů jsme 
úplně neřešili, členové nedostávají žádnou odměnu, tito lidé o to mají zájem.; Vítám vznik výboru pro rodinnou 
politiku. Bylo by dobré přemýšlet o revizi komunitního plánu.; Ohledně finančního výboru – jako opozice nemáme 
zastoupení ve výboru. 
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Usnesení ZM č. 272/2022 
ZM zřizuje  
finanční výbor a stanovuje počet jeho členů na devět. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/2] 
  

Usnesení ZM č. 273/2022 
ZM zvolilo  
za členy finančního výboru Ing. Jana Budinu, Ing. Jaroslava Knížka, Ing. Lumíra Šuberta, Mgr. Michala Loukotu, Bc. 
Ondřeje Fotra, Ing. Jiřího Kovačičina, p. Davida Schindlera, Ing. Taťánu Holubovou, Ing. Jaromíra Pekaře. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/2] 
  

Usnesení ZM č. 274/2022 
ZM zvolilo  
předsedou finančního výboru Ing. Jana Budinu. 
 

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

Usnesení ZM č. 275/2022 
ZM zřizuje  
kontrolní výbor a stanovuje počet jeho členů na sedm. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 276/2022 
ZM zvolilo  
za členy kontrolního výboru Ing. Zbyňka Miklík, p. Ivana Dřevikovského, p. Daniela Havlíka, p. Jiřího Veleho, p. 
Zdeňka Hudce, doc. PhDr. Alenu Svobodovou, CSc., p. Dagmar Brabcovou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 277/2022 
ZM zvolilo  
předsedou kontrolního výboru Ing. Zbyňka Miklíka. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 278/2022 
ZM zřizuje  
výbor pro rodinnou politiku a stanovuje počet jeho členů na pět. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 279/2022 
ZM zvolilo  
za členy výboru pro rodinnou politiku Mgr. Petru Houškovou, Mgr. Lenku Meixnerovou, Ing. Jaroslava Knížka, p. 
Ivana Dřevikovského, Bc. Nikol Havel. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 280/2022 
ZM zvolilo  
předsedou výboru pro rodinnou politiku Mgr. Petru Houškovou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
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9. Pověření členů zastupitelstva k oddávání   
 

Rozprava:  
Na základě zákona o matrikách jsou oddávajícími starosta a místostarostové.  
Kromě toho může být oddávajícím také člen zastupitelstva, kterého k tomu zastupitelstvo pověří. 
 
Dle nominací jsou k pověření pro oddávání navrženi tito členové zastupitelstva města: Ing. Jaroslav Knížek, Bc. Nicol 
Reichlová, Ing. Michal Kříž, Eva Kordová, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Lenka Meixnerová, Mgr. 
Michal Loukota. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 281/2022 
ZM pověřuje  
přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, tyto členy zastupitelstva města - oddávající: 
Ing. Jaroslava Knížka, Bc. Nicol Reichlovou, Ing. Michala Kříže, Evu Kordovou, Mgr. Janu Svobodovou, Mgr. Jaromíra 
Friče, Mgr. Lenku Meixnerovou, Mgr. Michala Loukotu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
  
10. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města   
 

Rozprava:  
Podle § 72 odst. 2 zákona o obcích může být neuvolněnému členovi zastupitelstva města za výkon funkce 
poskytována odměna. Usnesení o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva města pozbývá účinnosti 
ukončením funkčního období zastupitelstva města, které odměnu stanovilo, proto je potřeba pro toto funkční 
období o odměnách opětovně rozhodnout. 
Odměna se poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem města, nejdříve však ode dne přijetí usnesení 
zastupitelstva města, kterým odměnu stanovilo. Výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
se stanoví částkou v celých korunách, přičemž může být přihlédnuto k plnění individuálních úkolů, které jsou 
jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva města uloženy, a rovněž může být přihlédnuto předem 
stanoveným způsobem k účasti neuvolněných členů zastupitelstva města na jednání orgánů města, jejichž jsou 
členy. Účast na jednání orgánů města je zohledňována ve výši odměn u předsedů výborů zastupitelstva města a 
předsedů komisí rady města od roku 2019, a to na základě směrnice schválené zastupitelstvem města. Vzhledem k 
tomu, že usnesení o přijetí této směrnice je nutné považovat za usnesení o odměnách, je nezbytné tuto směrnici 
schválit i pro toto funkční období. 
Výši odměn upravuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů, v případě neuvolněných členů zastupitelstva města je tímto nařízením 
stanovena odměna maximální, rozhodnutí o konkrétní výši je na zastupitelstvu města. Navrhované částky jsou 
maximální výší odměny. 
Jednotlivá usnesení o stanovení výše odměn vychází z nároků neuvolněných členů zastupitelstva města 
zakotvených v 72 až § 74 zákona o obcích (odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle jednotlivých 
funkcí). Nárok na poskytnutí příspěvků z peněžního fondu obce vychází z § 80 zákona o obcích (zvýšené náklady na 
úpravu zevnějšku, příspěvek na stravování, příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a 
příspěvek na rekreaci). 
 
Dále je na základě žádosti dosavadní místostarostky Jany Svobodové (viz příloha) předložen návrh na proplacení 
nevyčerpané dovolené z § 81a odst. 6 zákona o obcích. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 282/2022 
ZM schvaluje  
neuvolněným členům zastupitelstva města měsíční odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva města (bez dalších 
funkcí) ve výši 2.353 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 24. října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
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Usnesení ZM č. 283/2022 
ZM schvaluje  
neuvolněným členům zastupitelstva města měsíční odměnu za výkon funkce člena rady města ve výši 9.413 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 284/2022 
ZM schvaluje  
neuvolněným členům zastupitelstva města měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města 
nebo předsedy komise rady města ve výši 4.707 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 285/2022 
ZM schvaluje  
Směrnici Zastupitelstva města Turnov (č. 100.02) o pravidlech odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 
města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 286/2022 
ZM stanovuje  
že při souběhu výkonu více funkcí (neuvolněný člen rady města, předseda výboru zastupitelstva města nebo 
předseda komise rady města) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne jako součet 
maximálně 3 nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím vykonávané funkce, a to ode dne zvolení do 
funkce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 287/2022 
ZM zvyšuje odměnu  
neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, a to o částku 200 
Kč za jeden svatební obřad, maximálně však o částku 2.000 Kč za měsíc, a to ode dne pověření. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 288/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena 
zastupitelstva města pověřeného přijímáním projevu vůle snoubenců takto: uvolnění členové zastupitelstva města - 
pondělí až pátek 500 Kč za den, sobota a neděle 800 Kč za den, neuvolnění členové zastupitelstva města - pondělí 
až neděle 800 Kč, a to ode dne pověření. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 289/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí příspěvku uvolněným i neuvolněným členů zastupitelstva města na úhradu zvýšených nákladů na 
úpravu zevnějšku, v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech ve výši 800 Kč za den, a 
to ode dne 24. října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 290/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí příspěvku na stravování ze sociálního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva města ve výši 63 % 
hodnoty stravenky, a to ode dne zvolení. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
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Usnesení ZM č. 291/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí příspěvku podle § 80 písm. h) a i) ze sociálního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva města 
maximálně ve výši osobního účtu dle kolektivní smlouvy, a to ode dne zvolení. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 292/2022 
ZM rozhodlo  
na základě žádosti bývalé uvolněné místostarostky Mgr. Jany Svobodové, ze dne 12.10.2022, o poskytnutí náhrady 
za nevyčerpanou dovolenou v rozsahu za 17 dnů nevyčerpané poměrné části dovolené na rok 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/1] 
 
  
11. Odvolání a volba zástupců města do dalších orgánů   
 

Rozprava:  
V tomto bodě je nutné rozhodnout o zástupcích města Turnov v orgánech dobrovolného svazku obcí 
Vodohospodářské sdružení Turnov a Krajské nemocnice Liberec, a. s., tedy odvolávat stávající a zvolit nové tak, aby 
jejich mandát byl odvozen od současného zastupitelstva. 
 
VHS Turnov: 
Rada VHS Turnov - na základě nominací se navrhuje Jan Lochman, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Tomáš Hocke. 
dozorčí rada VHS Turnov - na základě nominací se navrhuje Ing. Michal Kříž. 
KNL, a. s.: 
dozorčí rada KNL - na základě nominací se navrhuje Ing. Tomáš Hocke, RNDr. Josef Uchytil 
 
Diskuse: p. Kříž, p. Knížek 
V diskusi zaznělo: Do Rady VHS je z naší strany nominován Ing. Milan Hejduk.; V dozorčí radě KNL chceme 
nominovat p. Kříže.  
 
p. Kříž a p. Knížek vznesli protinávrh usnesení. 
 

Usnesení ZM č. 293/2022 
ZM odvolává  
z Rady Vodohospodářského sdružení Turnov pana Ing. Zbyňka Miklíka, Mgr. Janu Svobodovou a Ing. Tomáše 
Hockeho jako zástupce města Turnov ke dni 24. října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
ZM volí  
do Rady Vodohospodářského sdružení jako zástupce města Turnov Jana Lochmana, Ing. Tomáše Špinku a Ing. 
Milana Hejduka ode dne 25. října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/16/3] – usnesení nebylo schváleno 
  

Usnesení ZM č. 294/2022 
ZM volí  
do Rady Vodohospodářského sdružení jako zástupce města Turnov pana Jana Lochmana, Ing. Tomáše Špinku, Ing. 
Tomáše Hockeho ode dne 25. října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 295/2022 
ZM odvolává  
z dozorčí Rady Vodohospodářského sdružení Turnov Ing. Michala Kříže jako zástupce města Turnov ke dni 24. října 
2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
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Usnesení ZM č. 296/2022 
ZM volí  
do dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov jako zástupce města Turnov Ing. Michala Kříže ode dne 25. 
října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/1] 
  

Usnesení ZM č. 297/2022 
ZM odvolává  
z dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s. RNDr. Josefa Uchytila a Ing. Tomáše Hockeho, jako zástupce města 
Turnov ke dni 24. října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  
ZM volí  
do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s. jako zástupce města Turnov Ing. Tomáše Hockeho a Ing. Michala 
Kříže ode dne 25. října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/14/6] – usnesení nebylo schváleno 
  

Usnesení ZM č. 298/2022 
ZM volí  
do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s. jako zástupce města Turnov Ing. Tomáše Hockeho a RNDr. Josefa 
Uchytila ode dne 25. října 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/6/1] 
 
  
12. Příspěvky občanů   
 

S příspěvkem se přihlásil pan Karel Šírek. Vyzývá zastupitele za ANO 2011, aby zvážili setrvání v klubu. Pan Babiš je 
pro mě zločinec a estébák a myslím si, že takový člověk do politiky nepatří. Následovala diskuze mezi panem Šírkem 
a Ing. Křížem. 
 
 
13. Podání žádosti o dotaci na retopping atletické dráhy na městském atletickém stadionu k Národní sportovní 
agentuře   
 

Rozprava:  
Zastupitelstvu města je předkládán materiál na podání žádosti o dotaci na retopping atletické dráhy na městském 
atletickém stadionu k Národní sportovní agentuře. 
Stadion je v majetku města Turnov, atletická dráha je částečně umístěná na pozemku TJ Sokol Turnov. Stadion na 
základě pověření spravuje Městská sportovní Turnov, s. r. o., ta ovšem jako obchodní společnost není oprávněným 
žadatelem do právě probíhající výzvy. Tato výzva Standardizovaná infrastruktura, PROGRAM č. 162 55, 
STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024 je kromě výstavby nových sportovních zařízení (viz 
níže a)b)c)) určena na technické zhodnocení (modernizací, rekonstrukcí) dle standardů pro pořádání soutěží v 
souladu s podmínkami příslušné mezinárodní federace vybraných sportovních zařízení a současně pořízením 
dlouhodobého majetku souvisejícího s tímto sportovním zařízení, a to: 
a) atletických drah, sektorů, stadionů a hal, 
b) fotbalových stadionů, hřišť, 
c) tenisových hal a kurtů 
Projekt retopping atletické dráhy na Městském atletickém stadionu Ludvíka Daňka řeší obnovu červeného povrchu 
nejen na atletickém oválu, ale i jednotlivých technických sektorů. Sektory na atletickém stadionu byly realizovány v 
roce 2010 a dráha pak v roce 2011 s desetiletou udržitelností. Od té doby se již muselo přistoupit k lokálním 
opravám, které prováděla Městská sportovní Turnov v roce 2020 ve výši 60 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 120 tis. Kč. 
Jednalo se hlavně o opravu povrchu v místech startů závodních tratí. 
 
Diskuse: p. Reichl, p. Jarolímek 
V diskusi zaznělo: Na stadionu jsou místa, která jsou už životu nebezpečná, kde se bojíme sportovat.; Tato výzva je 
hodně nestandardní. 
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Usnesení ZM č. 299/2022 
ZM schvaluje  
podání žádosti na dotační výzvu Národní sportovní agentury – Standardizovaná infrastruktura, PROGRAM č. 162 55, 
STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024 na technické zhodnocení – Retopping atletické 
dráhy a technických sektorů na Městském atletickém stadionu Ludvíka Daňka a v případě získání dotace souhlasí se 
spolufinancováním projektu minimálně ve výši 30 % z  celkových způsobilých výdajů, a dále na dofinancování do 
100 % celkových výdajů akce (nezpůsobilé výdaje). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
  
14. Nákup nemovitostí v lokalitě Koňského trhu formou dražby   
 

Rozprava:  
Problematika prodeje areálu Shořalého mlýna na Koňském trhu formou dražby insolvenčního správce byla v radě 
města projednávána 3. 8. a 7. 9. 2022. Následně skoro celá rada města byla 5. října 2022 účastna oficiální prohlídky 
areálu.  
Podrobnosti dražby a rozdělení do dražebních souborů je velmi podrobně popsáno v materiálu, který RM 
projednávala 7. září 2022 a pro Váš komplexní pohled je samostatnou přílohou č. 1, tohoto materiálu. Rovněž jsou 
v tomto materiálu velmi podrobně popsány podmínky územního plánu, záplavových zón a vyjádření jednotlivých 
odborů města.  
Na základě stávajícího, platného, manipulačního řádu jsme si nechali zpracovat odborné posouzení na stanovení 
roční výroby elektrické energie malé vodní elektrárny Shořalý mlýn – příloha materiálu č. 2. Souběžný provozem 
obou turbín lze dosáhnout výroby 1 363 MWh/rok (oficiální posudek hovoří o výrobě v úrovni 1,815 MWh/rok). Pro 
srovnání:  
- odběrná místa města (úřad, byty, veř. osvětlení, měř. rychlosti, byt. domy) v roce 2021 byl cca 1315,9 MWh/rok  

- odběrná místa ZŠ, MŠ, ZSST, knihovna v roce 2021 byl 703,60 MWh/rok  

- odběrná místa MST, TST a TOS, KCT v roce 2019 byl 1 012MWh/rok  
 
Z výše uvedeného je patrné, že v případě koupě malé vodní elektrárny a přijetí zákona o komunitní energetice by v 
dlouhodobém horizontu mohlo město zásadně snížit své provozní náklady. Upozorňuji, že se jednalo o rok 2021, 
který byl částečně postižen pandemickými opatřeními.   
 
21.10.2022 ve večerních hodinách nás realitní kanceláře GAUTE informovala, že insolvenční soud vyhověl 
námitkám pana xxxxxxxxx a vydal pokyn ke zrušení aukce provozního souboru A (tedy MVE, objekt historického 
mlýna, provozní budovy a přilehlých ploch). V odůvodnění soudu je napsáno, že insolvenční správce má přednostně 
umořit dluhy pana xxxxxxxxx z prodeje provozního souboru B a C, případně dalších nemovitostí a teprve následně 
dražit MVE.  
Tedy aukce provozního souboru A nebude a zůstávají dražby provozních souborů B a C.  
Navrhuji se pokusit ze strany města vydražit pouze soubor B. 
 
Soubor B - technického dvora s garážemi  
Areál se zcela nachází v aktivní záplavové zóně, navíc v ochranném pásmu trafostanice. Jedna hala je postavena 
zcela v aktivní zóně. V rámci dvora je ve stávajících garážích provozován autoservis, součástí je i objekt 
hygienického zázemí.  
Vyvolávací cena na základě znaleckého posudku je 6,05 mil. Kč. Celkem se jedná o 3.560 m2 plochy pozemků, 
všechny jsou v aktivní záplavové zóně. Pokud bychom uvažovali cenu pozemků v jednotkové výši obdobně jako v 
případě koupě pozemku vedle areálu KERI p. č. 273 (2.500 Kč/m2), je cena pozemků 8,9 mil. Kč.  
Tento soubor by město mělo koupit z důvodu návaznosti na centrální pozemky Koňského trhu a z hlediska vyřešení 
veřejných ploch v návaznosti na stávající komunikaci, otevření prostoru k historickému kříži. Rovněž by mohlo dojít 
k odstranění potenciálních povodňových rizik – montované haly, betonového oplocení. Areál může být do doby 
finálního rozhodnutí o řešení území nadále pronajímán.  
 
Diskuse: p. Miklík, p. Hocke, p. Kříž, p. Špinka, p. Weissová, p. Jarolímek, p. Loukota 
V diskusi zaznělo: S tím záměrem, jak byl prezentován a zamýšlen, nesouhlasím. Nové rozhodnutí vytrhlo Turnovu 
trn z paty. Nebylo to výhodné. Do budoucna mě bude zajímat, jaký je záměr nákupu ploch na Koňském trhu? Město 
by na to mělo mít peníze v rozpočtu.; Budeme jednat se všemi vlastníky na Koňském trhu. Jestli jsou ochotni, a za 
jakých podmínek, k prodeji jejich nemovitostí. Jsem zastáncem s náročným odkupem nemovitostí z dlouhodobých 
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úvěrů.; Z jakého rozpočtového řádku poslalo město peníze na aukci?; Z rezervního řádku.; My to podporovat 
nebudeme.; My to podpoříme, je tam rozdíl od odkupu areálu firmy KERI.; Jsem velkým zastáncem nového centra 
na Koňském trhu. Úvahy tímto směrem jsou dobré, je to prostor, kde budou hospodařit naše děti.; Kdyby tam byla 
vodní elektrárna, tak je to lákavá věc v dnešní energetické situaci. Je tam pro nás strop, za který nepůjdeme; Nic 
zásadního tam postavit nemůžeme, je to záplavová zóna. Nemáme konkrétní zájem.; Jsem pro vodní elektrárnu, ale 
rozporuji částku, za kterou chceme koupit zdroj s takovým výkonem.  
 

Usnesení ZM č. 300/2022 
ZM rozhodlo  
o účasti města Turnov v elektronické aukci nemovitých věcí v lokalitě Koňského trhu pořádané dne 26 10. 2022 
společností GAUTE, a. s., IČ 25543709, a to: Soubor B - vyvolávací cena 6.050.000 Kč 
- pozemek parc. č. 234/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., garáž, v části 
obce Turnov, stavba stojí na pozemku parc. č. 234/2, způsob ochrany – ochranné pásmo zdroje 2. stupně - 
pozemek parc. č. 234/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., garáž, v části 
obce Turnov, stavba stojí na pozemku parc. č. 234/6, způsob ochrany – ochranné pásmo zdroje 2. stupně - 
pozemek parc. č. 234/7, manipulační plocha, ostatní plocha, způsob ochrany – ochranné pásmo zdroje 2. stupně - 
vše se nachází v katastrálním území Turnov, obci Turnov a je zapsáno na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. 
 

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

Usnesení ZM č. 301/2022 
ZM pověřuje  
Radu města Turnov, aby u souborů nemovitých věcí B uvedených v předchozím usnesení, určila nejvyšší podání v 
elektronické aukci v elektronické aukci nemovitých věcí pořádané ve dnech ve dnech 26. 10. 2022 společností 
GAUTE, a. s., IČ 25543709. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/7] 
  
 
Různé: 
p. Houšková pozvala zastupitele na oslavy 28. října. 
p. Hocke tlumočil pozvání od kadeřavských hasičů na posvícení. 
 
 
 
 
 
V Turnově 2. listopadu 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Hocke     Ing. Michal Kříž   Ing. Tomáš Špinka 
 starosta       ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 
 


