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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 24. listopadu 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, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, 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, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Nikol Reichlová, Ing. Tomáš Roubiček, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Lumír Šubert, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Ivan 
Dřevikovský 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 

Mgr. Jaromír Frič, Zdeněk Hudec, Ing. Zbyněk Miklík             
 
- 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Radka Vydrová 
 
Eva Kordová, Ing. Tomáš Špinka 

 
 
Přítomni 4 občané 
 
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:  
Do programu jednání ZM nebyl zařazen žádný jiný bod. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 302/2022 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke          17:00 – 17:05                                                                            

Ostatní 
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města, určení 

oddávajícího 
Ing. Tomáš Hocke          17:05 – 17:15                                                                       

Záležitosti odboru správy majetku 
3. Nákup nemovitostí v areálu Shořalého mlýna v lokalitě Koňského 

trhu formou dražby - objekt původního mlýna a okolní pozemky 
Ing. Tomáš Hocke           17:15 – 18:00                                                                      

4. Budoucí převzetí komunikací od Libereckého kraje                                                                                  

5. Rekonstrukce ul. Durychov a ul. Antonína Dvořáka - závazek 
rozpočtu 2023 

       

Záležitosti odboru rozvoje města 
6. Určený zastupitel pro územní plánování, 2. zpráva o uplatňování 

Územního plánu Turnov za uplynulé období 2018-2022 
Ing. Tomáš Hocke            18:00 – 18:15                                                                

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
7. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA - Zvýšení kvality života 

v obcích MR Jizera 
Mgr. Petra Houšková      18:15 – 18:25                                                                           

Ostatní 
8. Zastupování města v organizacích, ve kterých je město Turnov 

členem 
Ing. Tomáš Hocke             18:25 – 18:55                                                              

9. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - změna zakladatelské listiny                                                                             

10. Podpora města Turnov pro CRYTUR, s. r. o. - vládní investiční 
pobídka 

                                                                                 

11. Příspěvky občanů                 18:55 – 19:00
  

      

 
 
 
  
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města, určení oddávajícího   
 

Rozprava:  
Dne 1. 11. 2022 bylo starostovi doručeno písemné vzdání se mandátu zvolené členky zastupitelstva města Daniely 
Weissové. Dnem 2. 11. 2022 tak vznikl mandát náhradníkovi Ivanu Dřevikovskému.  
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). 
 
Pan Ivan Dřevikovský projevil zájem o to, aby byl zastupitelstvem města pověřen jako oddávající a doplnil tak 
seznam oddávajících určený na ustavujícím zasedání zastupitelstva města. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 303/2022 
ZM bere na vědomí  
složení předepsaného slibu členem zastupitelstva města Ivanem Dřevikovským. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 304/2022 
ZM pověřuje  
člena zastupitelstva města Ivana Dřevikovského přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  
3. Nákup nemovitostí v areálu Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu formou dražby - objekt původního 
mlýna a okolní pozemky   
 

Rozprava:  
Opětovně Vám předkládám problematiku prodeje areálu Shořalého mlýna na Koňském trhu formou dražby 
insolvenčního správce, tentokrát se jedná soubor nemovitých věcí - objekt původního mlýna a okolní pozemky. 
Na začátku listopadu 2022 byla zveřejněna nová aukce týkající se provozního souboru A – tedy objektu původního 
mlýna a okolních pozemků mimo MVE. Vyvolávací cena je 25,28 mil. Kč. 

 
Finanční analýza 
Vyvolávací cena je 25,28 mil. Kč. 
Propočet v případě nákupu prostých pozemků bez úvahy o zachování stávajících objektů: 
Celkem se jedná o cca 6029 m2 pozemků. 
Z toho pozemky v aktivní zóně 3152 m2 x 2500 Kč/m2 = 7,88 mil. Kč. 
Z toho pozemky v pasivní zóně 2877 m2 x 3800Kč/m2 = 10,93 mil. Kč. 
 
Diskuse: p. Dřevikovský, p. Hocke, p. Kordová, p. Houšková, p. Jarolímek, p. Kříž, p. Polášek 
V diskusi zaznělo: Jaká by byla případná využitelnost ubytovny pro sportovce?; Vždy o prázdninách probíhají 
turnaje, v dalších měsících je to horší, mohli bychom si pomoci školními kolektivy.; Neuvažovala RM o bytech pro 
sociálně slabé?; Zatím jsme o tom neuvažovali, momentálně s lidmi bez domova máme velké problémy.; Můj záměr 
je, abychom měli bytovou rezervu. Do penzionu je dost žádostí. Řada lidí je v krizových bytech a toto jsem 
přivítala.; Neumím si představit, že vedle skautského střediska bude bezdomovecká ubytovna, pro mě je to 
nepřípustné.; To, že je to nepřijatelné se týká pouze této lokality nebo jde i o jiné lokality?; Ukažte mi lokalitu, kde 
by s tím obyvatelé souhlasili.; Nesouhlasím s částkou. Na toto by se měl soustředit soukromý investor, ne město.; 
Částka je vysoká, ale město nemá dostatečné prostory pro řešení krizových situací. 
 

Usnesení ZM č. 305/2022 
ZM rozhodlo  
o účasti města Turnov v elektronické aukci nemovitých věcí v lokalitě Koňského trhu pořádané 30. 11. 2022 
společností GAUTE, a. s., IČ 25543709, a to: 
Soubor nemovitých věcí – vyvolávací cena 25,28 mil. Kč 
- pozemek parc. č. 233, neplodná půda, ostatní plocha, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně  
- pozemek parc. č. 278, neplodná půda, ostatní plocha, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně  
- pozemek parc. č. 279/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova č. p. 201, průmyslový 
objekt, v části obce Turnov, stavba stojí na pozemku parc. č. 279/1, způsob ochrany – ochranné pásmo zdroje 2. 
stupně  
- pozemek parc. č. 279/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., jiná stavba, v 
části obce Turnov, stavba stojí na pozemku parc. č. 279/4, způsob ochrany – ochranné pásmo zdroje 2. stupně  
- pozemek parc. č. 1826, neplodná půda, ostatní plocha, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního 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) – [16/3/5] 
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Usnesení ZM č. 306/2022 
ZM pověřuje  
radu města Turnov, aby u souboru nemovitých věcí uvedených v předchozím usnesení, určila nejvyšší podání v 
elektronické aukci v elektronické aukci nemovitých věcí pořádané 30. 11. 2022 společností GAUTE, a. s., IČ 
25543709. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/3/5] 
  

Usnesení ZM č. 307/2022 
ZM pověřuje  
finanční odbor, poukázat na účet společnosti GAUTE, a. s., IČ 25543709 dražební jistinu pro elektronickou aukci 
souboru nemovitých věcí areálů Shořelého mlýna v lokalitě Koňského trhu v Turnově pořádané 30. 11. 2022 a to ve 
výši 1,5 mil. Kč, a to na účet společnosti GAUTE, a. s., č. ú. 2501886179/2010 do 28. 11. 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/3/5] 
 
  
4. Budoucí převzetí komunikací od Libereckého kraje   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám ke schválení budoucí přijetí daru nemovitých věcí z vlastnictví Libereckého kraje. Město Turnov 
obdrželo od Libereckého kraje na podzim 2019 nabídku bezúplatného převodu některých komunikací do vlastnictví 
města. Mezi jinými je to i komunikace III/28314 od náměstí Českého ráje až na křižovatku Na Kamenci, tj. ulice 
Antonína Dvořáka, Výšinka a Na Kamenci.  
 
Požadavky města Turnova na opravy/úpravy/rekonstrukci na pozemcích uvedených v čl. I odst. (2) smlouvy, jak je 
schválila Rada města Turnova dne 11. 8. 2021, Usnesení RM č. 563/2021: 
- Autobusová zastávka U Raka 
- Odbočovací pruh včetně úpravy křižovatky u gymnázia 
- Oprava propustku na Stebence 
- Úprava křižovatky na Kamenci s I/35, která by umožňovala odbočit zpět k Lidlu 
- Parkovací pruhy z dlažby v ul. Antonína Dvořáka 
- Celoplošné opravy komunikací s lokální výměnou podloží dle průzkumu 
- Hydrogeologický průzkum, který ověří stabilitu komunikace v prostoru nad Lidlem 
Projektové dokumentace na výše uvedené záměry nechá zpracovat Liberecký kraj. 
 
Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Jarolímek 
V diskusi zaznělo: Převezme si něco Liberecký kraj, aby Turnovu ulehčil?; My se snažíme s Libereckým krajem 
dohodnout, vnímám to jako širší spolupráci, aby se region a město Turnov mohly rozvíjet.; Přínos opravené 
komunikace s opravenými mosty za tu údržbu stojí.; Jsem přesvědčen, že principiálně komunikace uvnitř města 
mají být města. 
 

Usnesení ZM č. 308/2022 
ZM schvaluje  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací  s Libereckým krajem, č.j. OLP/3335/2022 na pozemky p. č. 58/1, p. 
č. 97, části pozemku p. č. 476/11, pozemky p. č. 1530/2, p. č. 1530/6, p. č. 1530/7, p. č. 1530/8, p. č. 3880/1, p. č. 
1530/11, p. č. 1530/14 a p. č. 1615/2, vše k. ú. Turnov, včetně tělesa vyřazované komunikace ev. č. III/28315 a 
mostního objektu ev. č. 28315-1 a včetně přílohy s popisem požadavků města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  
5. Rekonstrukce ul. Durychov a ul. Antonína Dvořáka - závazek rozpočtu 2023   
 

Rozprava:  
V rámci příprav investičních akcí pro rok 2023 Vám předkládáme materiál týkající se dvou staveb, u kterých bychom 
chtěli vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby ještě v roce 2022, ale z toho nám plyne schválení závazku 
rozpočtu města pro rok 2023: 
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1) Rekonstrukce komunikace Durychov 
Projektová dokumentace na tuto stavbu je připravena od roku 2019. Stavba byla zařazena do rozpočtu roku 2022, 
ale stavební firma, která výběrové řízení vyhrála, od smlouvy o dílo odstoupila pro extrémní zdražení veškerých 
vstupních materiálů. Nabídka do výběrového řízení byla podána v době, kdy ještě nebyl takový nárůst cen 
vstupních materiálů. Vzhledem k tomu, že k odstoupení od smlouvy došlo v červenci 2022 a lhůty pro nové 
výběrové řízení už nám neumožnily rekonstrukci této komunikace zrealizovat ve stavební sezóně 2022, bylo 
výběrové řízení zrušeno a realizace stavby přesunuta do roku 2023. Stavba byla vysoutěžena za částku 6,244 mil. Kč 
vč. DPH. Rádi bychom výběrové řízení na zhotovitele vypsali ještě v roce 2022 s termínem realizace co nejdříve na 
jaře 2023. Proto žádáme zastupitelstvo města o přijetí závazku rozpočtu města pro rok 2023 ve výši 7,5 mil. Kč.  
2/ Rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka 
V koordinaci s Vodohospodářským sdružením Turnov a Libereckým krajem připravujeme rekonstrukci ulice 
Antonína Dvořáka. V ulici dojde k rekonstrukci kanalizace a vodovodu, v návaznosti na tyto práce bude 
rekonstruovaná komunikace, která je v majetku Libereckého kraje a rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků, 
které jsou v majetku města Turnov. Stavba je rozpočtovaná na částku 31,6 mil. Kč bez DPH v rozpočtových cenách 
roku 2022. Stavbu bude zastřešovat Vodohospodářské sdružení Turnov, které předpokládá, dle svých zkušeností, že 
pokud soutěž na zhotovitele stavby bude vypsána ještě v roce 2022, tak by se vysoutěžená cena mohla dostat na 90 
%, v hodně optimistickém scénáři až na 80 % rozpočtované ceny. Vodohospodářské sdružení má příslib poskytnutí 
finančních příspěvků na opravu komunikace od Libereckého kraje, jako vlastníka komunikace ve výši 7 mil. Kč. 
Město Turnov by mělo na svých objektech dle rozpočtu platit částku ve výši 6,5 mil. Kč (odpovídá 90% vysoutěžené 
ceny). Rekonstrukce veřejného osvětlení bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí komunikace, odhadujeme 
částku ve výši 600 tis. Kč, který bude samostatně platit Město Turnov z rozpočtu pro rok 2023. Žádáme 
zastupitelstvo města o přijetí závazku rozpočtu města pro rok 2023 na rekonstrukci ulice Antonína Dvořáka ve výši 
7,1 mil. Kč. 
 
Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Jarolímek  
V diskusi zaznělo: Kdy je plánované dokončení stavby pasáže?; Končí na konci roku, ale to nevyjde. Vidím to na 
konec ledna, nemělo by se to potkat.; Když budou parkovací místa dlážděná, nesníží se jejich počet?; Určitě se 
nesníží počet.; Je to rekonstrukce jen části ulice od náměstí k Rakovi. 
 

Usnesení ZM č. 309/2022 
ZM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace Durychov" s termínem realizace v roce 
2023 a tím závazek rozpočtu města pro rok 2023 v předpokládané výši 7,3 mil. Kč. 
 

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

Usnesení ZM č. 310/2022 
ZM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka" s termínem realizace v 
roce 2023 a tím závazek rozpočtu města pro rok 2023 v předpokládané výši 8,2 mil. Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  
6. Určený zastupitel pro územní plánování, 2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Turnov za uplynulé období 
2018-2022   
 

Rozprava:  
V souvislosti s proběhlými komunálními volbami je nutné schválit určeného zastupitele pro územní plánování na 
nové volební období. Jedná se o jednoho člena zastupitelstva, který spolupracuje s úřadem územního plánování na 
pořizování územního plánu a jeho změn, a to ve fázích pořizování dle stavebního zákona (§ 47 odst. 1 – zadání 
územního plánu nebo jeho změny, § 47 odst. 4 – úprava návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny, v případě 
konceptu pokyny, § 53 – vyhodnocení veřejného projednání územního plánu nebo jeho změny a zpracování návrhu 
rozhodnutí o námitkách.)  
Dále předkládáme ke schválení 2. zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov za uplynulé období 2018–2022.  
Platné územně plánovací dokumentace a informace o probíhajících procesech včetně podkladů zveřejňuje Odbor 
rozvoje města průběžně na internetových stránkách:  
https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/uzemni-plan-turnov/  
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Diskuse: p. Kříž, p. Varga 
V diskusi zaznělo: Proč změna č. 4 tak dlouho trvá?; Změna č. 4 jde klasickým způsobem. Proces je časově náročný a 
požadavků je tam hodně a ty to komplikují. 
 

Usnesení ZM č. 311/2022 
ZM schvaluje  
Ing. Tomáše Hocke jako určeného zastupitele pro územní plánování města Turnov pro celé volební období 2022-
2026. 
 

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

Usnesení ZM č. 312/2022 
ZM schvaluje  
2. zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov za uplynulé období 2018-2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  
7. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA - Zvýšení kvality života v obcích MR Jizera   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám žádost svazku obcí MIKROREGION JIZERA o individuální investiční dotaci ve výši 208.765 Kč. 
Dotace má být určena na projekt Zvýšení kvality života v obcích MR Jizera, který je částečně financován Libereckým 
krajem - Program obnovy venkova. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 313/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 208.765 Kč pro svazek obcí 
MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342 jako finanční spoluúčast města na optimalizaci turistického informačního 
systému v Turnově v rámci projektu Zvýšení kvality života v obcích MR JIZERA. S žadatelem bude uzavřena smlouva 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  
8. Zastupování města v organizacích, ve kterých je město Turnov členem   
 

Rozprava:  
Na základě usnesení Rady města Turnov č. RM 792/2022 ze dne 2. 11. 2022 o rozdělení kompetencí ve vedení 
města předkládáme materiál týkající nominace zástupců města v organizacích, ve kterých je město Turnov členem. 
 
Návrh nominací: 

Ing. Tomáš Hocke Sdružení obcí Libereckého kraje https://www.solk.cz/ 

 
 
 
Mgr. Petra Houšková 

Mikroregion Jizera https://mikroregionjizera.cz/ 

Geopark Český ráj http://www.geoparkceskyraj.cz/ 

Svaz měst a obcí České republiky 
(školská komise) 

https://www.smocr.cz/cs 

Sdružení Český ráj https://www.cesky-
raj.info/cs/kontakty/sdruzeni-cesky-raj/ 

 
Jan Lochman 

Mikroregion Český ráj https://www.craj.cz/ 

MAS Český ráj https://www.craj-ops.craj.cz/ 

Euroregion Nisa https://www.ern.cz/ 

Mgr. Jana Svobodová Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska 

https://www.historickasidla.cz/ 

 
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 314/2022 
ZM schvaluje  
zástupce města Turnov v organizacích, kterých je město Turnov členem, dle návrhu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  
9. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - změna zakladatelské listiny   
 

Rozprava:  
Na základě usnesení Rady města Turnov č. RM 789/2022 ze dne 2. 11. 2022 předkládáme materiál týkající se změny 
Zakladatelské listiny společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. Na základě výsledků koaličních jednání a 
předložených nominací rada města navrhuje navýšení počtu členů dozorčí rady společnosti Městská teplárenská 
Turnov, s. r. o. z dosavadních 6 členů na 7 členů. Tuto změnu je možné provést pouze změnou zakladatelské listiny, 
jejíž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 315/2022 
ZM rozhoduje  
jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. o změně 
zakladatelské listiny tak, že článek Za šesté, odst. C) se nahrazuje tímto novým zněním: 
c) Dozorčí rada 
Zřizuje se sedmičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje a odvolává 
valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je možná. Působnost dozorčí rady 
je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 902/2012 Sb. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz 
konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  
10. Podpora města Turnov pro CRYTUR, s. r. o. - vládní investiční pobídka   
 

Rozprava:  
Dne 13. 11. 2022 se na mě obrátil ředitel a jednatel společnosti CRYTUR, s. r. o. pan Jindřich Houžvička s prosbou o 
podporu města v získání investiční vládní pobídky pro tuto turnovskou firmu.  
Osobně se domnívám, že právě firmy typu CRYTUR přinášejí do našeho města kýžený nový směr rozvoje 
podnikatelského sektoru. Historicky navazuje na výrobu umělých krystalů. Tuto výrobu posunuje do nových 
dimenzí zpracování a aplikací v mnoha oborech od zdravotnictví, optiky až třeba po aplikace ve výrobě polovodičů. 
Vše se děje v symbióze s mnoha dalšími partnery v území, například i Výzkumným centrem speciální optiky a 
optoelektronických systémů TOP TEC, který je součástí Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. 
Domnívám se, že naše město, náš kraj, se musí připravovat na postupné změny v automobilovém průmyslu a včas 
zareagovat na výzvy. Je třeba postupně diverzifikovat portfolio zaměření firem a hledat cesty k dlouhodobému 
rozvoji města, které jsou zásadně závislé na možnosti dobrého zaměstnání pro naše obyvatele. Mementem nám 
může být textilní, sklářský či bižuterní průmysl, kterým byl dříve Liberecký kraj pověstný. Výrobky ze společnosti 
CRYTUR mají vysokou přidanou hodnotu, malé požadavky na dopravní zátěž. Firma zaměstnává mnoho velmi 
vzdělaných lidí, kteří budou jistě přirozenými hybateli společenského dění. Firma se zapojuje do podpory aktivit v 
našem městě, mohu zmínit velkou finanční podporu projektu pumptracku, je významným partnerem Dne dětí se 
Žlutou ponorkou, podporuje sportovní a dětské oddíly, připojila se rovněž k podpoře Ukrajiny a 750 let města. 
 
Diskuse: p. Polášek, p. Hocke, p. Jarolímek 
V diskusi zaznělo: Je to dobrá příležitost, jak podpořit high-tech průmysl.; Jejich hlavní náplň je aplikace 
syntetických monokrystalů. Jsou to detektory gama a beta záření, jsou to i laserové systémy. Nyní chtějí zasáhnout 
do polovodičových materiálů. 
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Usnesení ZM č. 316/2022 
ZM souhlasí  
s vyjádřením podpory města Turnova pro společnost CRYTUR, spol. s r. o., Na Lukách 2283, Turnov, týkající se 
vládní investiční pobídky pro projekt Optoelektronika pro polovodiče. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
 
11. Příspěvky občanů   
 

S příspěvkem se nepřihlásil nikdo z občanů. 
 
 
Různé:  
p. Kříž – bude se vybírat ředitel městské organizace a nikdo z opozice nebyl pozván do výběrové komise. 
p. Hocke – za opozici byl pozván p. Dřevikovský. 
p. Špinka – častokrát v Sobotecké ulici vzniká dopravní chaos, chci poprosit o zvýšený dozor. 
p. Hocke – pozval na rozsvěcení vánočního stromu a na vánoční trhy. 
 
 
 
 
 
V Turnově dne 2. prosince 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Hocke   Eva Kordová   Ing. Tomáš Špinka 
 starosta     ověřovatel   ověřovatel 
 
 
 
 
 



Záznam
o opravě zřejmé nesprávnosti

při vyhotovení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Turnov ze dne 24. listopadu 2022 došlo 
k nesprávnému označení jednotlivých usnesení čísly.

Jednotlivá usnesení z tohoto zasedání jsou označeny čísly 261/2022 až 275/2022 správné číselné 
označení mělo být 302/2022 až 316/2022.

Číselné označení usnesení bylo duplicitní s číselným označením usnesení zastupitelstva města ze dne 
24. října 2022.

Číslování usnesení není stanoveno jako povinné, Zastupitelstvo města Turnov schvaluje usnesení bez 
číselného usnesení, opravou chybného číslování tak nedochází ke změně vůle zastupitelstva města.

Tento záznam bude přiložen k zápisu jednání ze dne 24. listopadu 2022.

V Turnově dne 7. prosince 2022.

Odůvodnění

Mgr. Petra Housková 
místostarostka

Ing. Tomáš Hocke 
starosta


