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USNESENÍ 
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            
 

 
 
 
 
 
 
1. Úvod   
 

 
 
2. Zpráva o průběhu voleb   
 

 
 
3. Představení jednotlivých členů zastupitelstva města   
 

 
 
4. Složení slibů členů zastupitelstva města   
 

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] 
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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] 
 
 
5. Schválení programu jednání   
 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
6. Volba starosty a místostarostů   
 

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   
 

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   
 

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

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

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   
 

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] 
  

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] 
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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] 
  

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   
 

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] 
 

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] 
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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] 
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] 
  

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   
 

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

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   
 

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] 
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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] 
  
 
 
 
 
 
 
V Turnově 2. listopadu 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta       místostarostka    
 


