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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 15. prosince 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, Ivan Dřevikovský, 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, Jan Lochman, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Lenka Meixnerová, MUDr. Jiří 
Měkyna, Ing. Zbyněk Miklík, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Bc. Nikol Reichlová, Ing. 
Tomáš Roubiček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Lumír Šubert, RNDr. Josef 
Uchytil, DiS. 

  
Nepřítomni: 
 
Omluveni: 

Mgr. Jaromír Frič, Zdeněk Hudec, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž 
 
Mgr. Jaromír Frič, Zdeněk Hudec, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž 

 
Tajemník 
úřadu:  Mgr. Eva Honzáková 
 
Zapisovatelka:        Radka Vydrová 
 
Ověřovatelé:           Ivan Dřevikovský, Ing. Jan Budina 
 
 
Přítomno 5 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: 
P. Hocke navrhl přesunout bod č. 14 za bod č. 9, vyměnit pořadí bodu č. 10 a 11 a přidat bod „Investiční priority města 
Turnova pro období 2023–2027, návrh pro anketu zastupitelů“ jako bod č. 20.   
 
Diskuse: 0     
 

Usnesení ZM č. 317/2022 
ZM souhlasí 
s navrhovaným programem jednání a s přesunem bodu č. 14 za bod č. 9, výměnou bodů č. 10 a 11 a přidáním bodu č. 
20.  
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Záležitosti odboru správy majetku 
2. Nákup nemovitosti v areálu Shořalého mlýna v lokalitě 

Koňského trhu - objekt původního mlýna a přilehlých 
pozemků 

 17:05-18:00 

3. Koupě pozemku p. č. 764/73 a dalších, k. ú. Daliměřice  - 
údolí Jizery 

       

4. Prodej pozemků v bytové zóně - Hruštice-Károvsko - 
prodloužení termínu 

       

5. Pozemek před hřbitovem Kobylka        

6. Vodohospodářské sdružení Turnov - individuální dotace 
na nový vodovodní řad Bukovina 

       

7. Vodohospodářské sdružení Turnov - individuální dotace 
na prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý 
Rohozec 

       

8. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení 
dotace na projekt Turnov intenzifikace ČOV 

       

9. 
 
 
14. 

Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení 
dotace na projekt Turnov oprava kanalizace Markova 
ulice 
Kulturní centrum Turnov s.r.o. - individuální dotace na 
výměnu protipožárních dveří 

       

Záležitosti odboru finančního 
11. 
10. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 
Návrh rozpočtu na rok 2023 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                                                                                     18:00-18:25      

12. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2022        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
13. Městské organizace – smlouvy SGEI pro rok 2023 Mgr. Petra Houšková                                                                           18:25-18:40      

15. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Turnov - návrh na úpravu 

       

Ostatní 
16. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s - nominace do 

orgánů společnosti 
Mgr. Petra Houšková                                                                                18:40-19:00      

17. 
 

Návrhy na rozšíření kapacit v rámci předškolního 
vzdělávání 

                                                                                      

18. Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion 
Jizera“ v roce 2022 

                                                                                      

19. 
20. 

Příspěvky občanů 
Investiční priority města Turnova pro období 2023-2027, 
návrh pro anketu zastupitelů – přidaný bod 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                19:00-19:05      

 
 
 
2. Nákup nemovitosti v areálu Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu - objekt původního mlýna a přilehlých 
pozemků 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám ke schválení koupi areálu Shořalého mlýna na Koňském trhu - souboru nemovitých věcí - objektu 
původního mlýna, okolních pozemků a vedlejšího objektu dílen/garáží. Součástí prodeje není malá vodní elektrárna a 
pozemky s ní související.  
Předmětem prodeje jsou:   
- pozemek p. č. 233, ostatní plocha, neplodná půda, (pozemek mezi silnicí a tokem Stebenky) 
- pozemek p. č. 278, ostatní plocha, neplodná půda, (zpevněná plocha a zahrádka za stavbou) 
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- pozemek p. č. 279/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova Turnov č. p. 201 - průmyslový 
objekt, stavba stojící na pozemku p. č. 279/1,   
- pozemek p. č. 279/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez č. p./č. e., jiná stavba, stavba 
stojící na pozemku p. č. 279/4,  
-pozemek p. č. 1826, ostatní plocha, (prostor pod silničním mostem) 
vše v k. ú. Turnov a obci Turnov, jak je zapsáno na LV č. 6000 pro katastrální území Turnov u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily.  
Soubor výše uvedených nemovitých věcí byl prodáván formou elektronické anglické aukce pořádané společností 
Gaute, a. s. Město Turnov bylo jediným účastníkem aukce a stalo se vítězem aukce, kdy předmět aukce byl prodán za 
vyvolávací cenu 25,28 mil. Kč. 
 
Diskuse: p. Miklík, p. Hocke 
V diskusi zaznělo: Jsem rád, že jsme nekoupili malou vodní elektrárnu. Kdo zpracuje záměr, jak se bude využívat 
koupený objekt? Jak je to vymyšlené?; Snažíme se překlenout za okamžik nákupu, musíme zjistit aktuální stav věcí, 
připravíme podklady asi na únorové jednání ZM; Uvažujete o nějaké studii od architektů?; Zatím jsme o tom 
neuvažovali. Naším záměrem je areál obydlit, jsou tam volné byty a zbytek budeme diskutovat. 
 

Usnesení ZM č. 318/2022 
ZM schvaluje  
nákup souboru  nemovitých věcí – pozemek parc. č. 233, neplodná půda, ostatní plocha,  pozemek parc. č. 278, 
neplodná půda, ostatní plocha, 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, 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,  pozemek parc. č. 1826, neplodná půda, ostatní plocha, 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, za cenu 25,28 mil. Kč od společnosti  AS ZIZLAVSKY v. o. s., IČ 28490738, jako insolvenčního správce dlužníka 
xxxxxxxxxxx. Soubor nemovitých věcí byl prodáván formou elektronické aukce organizované společností GAUTE, a. s. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
 
 
3. Koupě pozemku p. č. 764/73 a dalších, k. ú. Daliměřice  - údolí Jizery 
 

Rozprava:      
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnova k projednání nabídku koupě pozemků v údolí Jizery, k. ú. Daliměřice. V 
inzerci jsme našli pozemek v údolí řeky Jizery vedoucí přímo k jejímu břehu, který navazuje na cestu vedoucí z Dolánek 
do města k městskému parku. Pozemek je o výměře 1770 m2, v katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost.  
Na tento pozemek navazují pozemky p. č. 763/15 a 763/23, oba ostatní plocha, a pozemek p. č. 764/61, trvalý travní 
porost. Přímo po pozemku p. č. 763/15 vede zmíněná cesta. Celková výměra nabízených pozemků je 2.069 m2.  
Město Turnov má zájem vlastnit pozemky v údolní nivě řeky Jizery a rozšiřovat možnosti sportovně rekreačního využití 
tohoto jedinečného území pro obyvatele města i jeho návštěvníky. Tyto pozemky považuje za zajímavé proto, že po 
nich vede cesta, sahají až k řece a severovýchodním směrem sousední s pozemky ve vlastnictví státu. Vlastníkem 
prodávaných pozemků je pan xxxxxxxxxxxxx, který se buď sám, nebo prostřednictvím různých společností zabývá 
nákupem, prodejem a pronájmem nemovitostí. O prodeji těchto pozemků jednáme s panem Ing. Glosem ze 
společnosti investujdopole.cz. Cena nabízená zprostředkovatelem přímo městu Turnov je 140 Kč/m2, tj. celkem 
300.000 Kč.  
 
Diskuse: p. Jarolímek, p. Hocke 
V diskusi zaznělo: Kupujeme to proto, že je tam cesta?; Snažíme se navyšovat majetkovou účast na pozemcích v údolí 
Jizery. Rádi bychom se posunuli k tomu, aby se to stalo centrem sportovních aktivit. 
 

Usnesení ZM č. 319/2022 
ZM schvaluje  
koupi pozemků p. č. 763/15, p. č. 763/23, p. č. 764/61 a p. č. 764/73, vše k. ú. Daliměřice za cenu 300.000 Kč od pana 
xxxxxxxxxxxxx s tím, že poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí hradí kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
4. Prodej pozemků v bytové zóně - Hruštice-Károvsko - prodloužení termínu 
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Rozprava:      
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnov žádost pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx s paní xxxxxxxxxxxxxxx o 
prodloužení lhůty výstavby rodinných domů.  
Město Turnov v roce 2018 prodalo formou výběrového řízení pozemky na stavbu rodinných domů v bytové zóně 
Hruštice-Károvsko, Turnov.  
Kupující se podpisem kupní smlouvy zavázali, že na kupovaném pozemku zrealizují výstavbu rodinného domu s tím, že 
právo užívat stavbu vznikne nejpozději do 31. 12. 2022. Strany kupní smlouvy se dále dohodly, že pokud nedojde ke 
splnění účelu smlouvy a právo užívat stavbu rodinného domu nevznikne do 31. 12. 2022 zaviněním kupujícího, který 
neučiní nápravu závadného stavu ani po doručení výzvy ke splnění podmínek, je prodávající oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % kupní ceny. Dva ze čtyř kupujících podmínky splnili.  
Pan xxxxxxxxxx, vlastník pozemku p. č. 1007/72, k. ú. Turnov, a pan xxxxxxxxxxx s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, spoluvlastníci 
pozemku p. č. 1007/73, k. ú. Turnov, podmínky nesplnili.  
Pan xxxxxxxxxxx požádal dopisem o prominutí smluvní pokuty. Stavbu na pozemku p. č. 1007/72, k. ú. Turnov, zahájil, 
jeho zájem o dokončení stavby trvá. Druhými žadateli o prominutí smluvní pokuty jsou pan xxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxx. Stavbu na pozemku p. č. 1007/73, k. ú. Turnov rovněž zahájili, stavbu zatím nedokončili.  
Oba stavebníci předpokládají dokončení stavby v prvním pololetí příštího roku. Rada města Turnova doporučila 
Zastupitelstvu města Turnova schválit oběma žadatelům prodloužení termínu k dokončení stavby, vzniku práva užívat 
stavbu do 31. 12. 2023.  
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 320/2022 
ZM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. OSM/18/1152/BAO a OSM/18/1133/BAO, kterým se prodlužuje termín 
realizace výstavby rodinného domu a vzniku práva užívat stavbu nejpozději do 31. 12. 2023. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 
 
5. Pozemek před hřbitovem Kobylka 
 

Rozprava:      
Předkládáme Zastupitelstvu města Turnova ke schválení koupi pozemku před hřbitovem Na Kobylce. Jedná se o 
pozemek p. č. 266/9 - orná půda o výměře 442 m2, k. ú. Bukovina u Turnova, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 
266/1, k. ú. Bukovina u Turnova na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 545-3108/2022.  
Přes uvedený pozemek je přístup z veřejné komunikace - silnice I/10 Turnov - Malá Skála (směr Harrachov) ke hřbitovu 
na Kobylce.  
Majitelka pozemku xxxxxxxxxxx se v roce 2021 na město Turnov obrátila s výzvou k majetkoprávnímu vypořádání 
pozemku před hřbitovem na Kobylce. Bylo jednáno o možných směnách pozemků nebo prodeji. Po dohodě město 
Turnov uhradilo za užívání pozemku nájemné za 3 roky zpětně ve výši celkem 960 Kč. Po několika dalších jednáních 
jsme dospěli k dohodě, že paní xxxxxxxxxxx odprodá pozemek o výměře cca 420 m2 za cenu 150 Kč/m2  s podmínkou, 
že kupující hradí plně i další náklady s koupí spojené - znalecký posudek, vypracování geometrického plánu, náklady na 
vklad práva do katastru. Konečná výměra nového pozemku je 442 m2, při ceně stanovené znaleckým posudkem 150 
Kč/m2  je kupní cena 66.300 Kč.  
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 321/2022 
ZM schvaluje  
koupi pozemku p. č. 266/9, o výměře 442 m2, k. ú. Bukovina u Turnova, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 266/1, k. 
ú. Bukovina u Turnova, od paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 66.300 Kč. Kupující hradí poplatek za vklad práva do 
katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
 
6. Vodohospodářské sdružení Turnov - individuální dotace na nový vodovodní řad Bukovina 
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Rozprava:      
Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov) 
ve výši 392.178 Kč, která má být určena na realizaci investiční akce s názvem Turnov - nový vodovodní řad Bukovina 
dle projektové dokumentace ve stupni ÚR+SP z 05/2021, zpracované firmou PVK Projekt s. r. o., Turnov.  
Jedná se o prodloužení vodovodu a realizaci veřejných částí přípojek v rozsahu blíže specifikovaném v žádosti o dotaci. 
Realizace stavby byla dokončena v srpnu 2022. Celková cena díla je dle konečného vyúčtování celkem 710.550 Kč.  
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 322/2022 
ZM rozhodlo  
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 392.178 Kč pro svazek obcí 
Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na projekt Turnov - nový vodovodní řad Bukovina. S žadatelem bude 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
7. Vodohospodářské sdružení Turnov - individuální dotace na prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý Rohozec 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov) 
ve výši 1.356.607 Kč, která má být určena na realizaci investiční akce s názvem Turnov - prodloužení vodovodu a 
kanalizace STK Malý Rohozec dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 11/2021, zpracované firmou PROFES 
PROJEKT spol. s r. o. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace dle bližší specifikace uvedené v žádosti o dotaci. 
Realizace stavby byla dokončena v červnu 2022. Celková cena díla je dle konečného vyúčtování celkem 1.699.045,41 
Kč.   
 
Diskuse: p. Jarolímek, p. Hocke 
V diskusi zaznělo: Máme to v rozpočtu?; Je to součástí rozpočtového opatření č. 6. 
 

Usnesení ZM č. 323/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 1.356.607 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 
49295934 na projekt Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace STK Malý Rohozec. S příjemcem dotace bude 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
8. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení dotace na projekt Turnov intenzifikace ČOV 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám žádost o schválení doplatku dotace při financování projektu Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa ve 
výši 1.000.000 Kč, kterou opakovaně podal svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov) dne 
7. 11. 2022.  
Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 27. 8. 2020 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 
12.000.000 Kč pro VHS Turnov na realizaci projektu Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa. S příjemcem dotace byla dne 
21. 9. 2020 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. 7-20-011 včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2022. Závěrečné 
vyúčtování dotace bylo odevzdáno v souladu s termínem sjednaným ve smlouvě. Součástí závěrečného vyúčtování 
dotace byla žádost VHS Turnov o navýšení poskytnuté dotace o částku 1.000.000 Kč. Oproti předpokladu projektové 
dokumentace muselo být upuštěno od rekonstrukce betonových konstrukcí vyhnívací nádrže, která byla z důvodu 
množství lokálních poruch neopravitelná a vybudovat novou železobetonovou konstrukci dle rozsahu povolené stavby, 
která náklady celého stavebního díla navýšila. Žádost o navýšení dotace byla projednána v Radě města Turnov dne 3. 
8. 2022 a následně v Zastupitelstvu města Turnov dne 18. 8. 2022. Součástí podkladů k projednání žádosti byla i kopie 
vyúčtování dotace a podrobný popis vzniklé situace včetně doplňujících komentářů starosty města a ředitelky VHS 
Turnov.  
Na základě rozhodnutí Rady sdružení VHS Turnov č. 75/2022 ze dne 13. 10. 2022 byla opakovaně podána žádost o 
schválení doplatku dotace při financování tohoto projektu z rozpočtu města Turnov ve výši 1.000.000 Kč. Odůvodnění 
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opakovaně podané žádosti, popis realizace projektu a přehled fakturace projektu jsou součástí žádosti o schválení 
doplatku dotace a přílohou tohoto materiálu. Dále jsou přílohou tohoto materiálu sdělení VHS Turnov o způsobu 
využití pravidelného ročního finančního příspěvku (dotace) plynoucího z členství města ve svazku obcí z let 2020-2022 
(v roce 2006 byla s VHS Turnov uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Turnov, na základě 
které je z městského rozpočtu každý rok poskytována svazku obcí dotace ve výši 4.150.000 Kč, dotace je využita na 
pokrytí investičních nákladů spojených s realizací staveb či případného splácení investičních úvěrů). V roce 2021 a 
v roce 2022 byla tato dotace použita na financování projektu Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa.  
 
Diskuse: p. Knížek, p. Hejduk, p. Šubert, p. Knížek, p. Kordová, p. Loukota, p. Uchytil 
V diskusi zaznělo: Proč bychom měli dát dotaci 1 mil. Kč?; Je to o morálce, spravedlnosti. Budete jediní, kteří se 
nebudou řídit finančními pravidly, které jsou schválené. Ostatní starostové se budou ptát proč. V dobrém jsme 
požádali Turnov, všechny argumenty, které pokládalo město Turnov na stůl, jsme zavrhli. Přijdou obavy a opatření do 
budoucna, ale naprosto liché. Pojďme o tom jednat, hlavně nepřijímejte agresivní usnesení.; U schválení pravidel jsem 
nebyl, ale domnívám se, že je respektuji. Máme dohodu o vodohospodářském zařízení města Turnova. Na základě 
dokumentu je zřejmé, že 2x 4 mil. Kč šly na čistírnu odpadních vod, které nejsou v majetku Turnova.; Je podmínka 
převést majetek do svazku, zbytkový majetek je výhodné si pronajímat. Je to dohoda z minulosti. Prosím všechny 
zastupitele, abychom našli řešení.; K nájemnému 4 mil. Kč. Oba pohledy mají svou pravdu. Nemůžeme říci, že to není 
majetek města. Je možné přiřadit dotační zdroje jinak. Musíme postupovat jako rozumní hospodáři.; Město mělo 
zaplatit 12 mil. Kč, prosíme jen o jeden.; Akce se o 1 mil. Kč prodražila? Čistírna odpadních vod je v majetku VHS?; Ano, 
čistírna je v majetku VHS a my do ní dáváme peníze. Evropská unie už na obnovu majetku nedává peníze.; Tuto věc 
bychom měli podpořit.; Mohli bychom svobodně, nikoliv tajně hlasovat. Každý má svůj názor.; Když jsme chtěli čísla na 
čističku, tak nás pan ředitel nepodpořil. Usnesení jak je navrženo, podpoříme.;   
 
p. Knížek navrhl protiusnesení a tajné hlasování.  
 
Hlasování o tajném hlasování 
(Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/11/4] – nebylo přijato 
 
ZM schvaluje  
u individuální dotace z rozpočtu města Turnov, poskytnuté smlouvou č. 7-20-011 pro svazek Vodohospodářské 
sdružení Turnov na projekt Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa, navýšení o 1.000.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/9/5] – nebylo přijato 
 
ZM neschvaluje  
u individuální dotace z rozpočtu města Turnov, poskytnuté smlouvou č. 7-20-011 pro svazek Vodohospodářské 
sdružení Turnov na projekt Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa, navýšení o 1.000.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/6/8] – nebylo přijato 
 
 
9. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení dotace na projekt Turnov oprava kanalizace Markova ulice 
 

Rozprava:      
Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 30. 6. 2022 rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 6.122.000 Kč pro 
svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov) na realizaci projektu Turnov - oprava kanalizace 
Markova ulice. S VHS Turnov byla dne 1. 8. 2022 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. 7-22-005. Závěrečné 
vyúčtování dotace bylo odevzdáno dne 25. 11. 2022, tedy v souladu s termínem sjednaným ve smlouvě. Celková cena 
realizace díla byla před jejím zahájením odhadnuta na 11.646.630 Kč a podíl města Turnov ve výši 6.122.000 Kč byl 
vypočítán z této částky. Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, kterou VHS Turnov uzavřelo s dodavatelem stavby v souvislosti 
s finančním vypořádáním díla po realizaci stavby, byla na základě dopočítání více a méně prací celková cena díla 
navýšena o 187.702 Kč, celkem tedy byla stavba vyčíslena na 11.834.332 Kč. V souvislosti s přepočtem ceny díla a 
skutečných nákladů vynaložených na objekty města a vodohospodářské oblasti byl podíl města ponížen na 6.035.147 
Kč. Z titulu uzavřené smlouvy vznikla vratka vůči městu ve výši 86.853 Kč.  
V souvislosti se závěrečným vyúčtováním poskytnuté dotace projednali zástupci VHS Turnov se zástupci města Turnov 
výši vzájemného vyrovnání, které je nezbytné v rámci realizace tohoto díla z důvodu navýšení cen materiálu (asfalt, 
štěrk, nafta atd.) v průběhu roku 2022. Kompenzace byla dohodnuta v celkové výši 214.500 Kč a podle hodnoty stavby 
poměrově rozdělena mezi VHS Turnov - částka 45.996 Kč a město Turnov - částka 168.504 Kč. Z tohoto důvodu žádá 
VHS Turnov od města Turnova navýšení dotace, tedy požaduje původní dotaci ve výši 6.122.000 Kč navýšit na 
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6.203.651 Kč (tj. o 81.651 Kč s tím, že vratka dotace ve výši 86.853 Kč nebude převedena na účet poskytovatele a bude 
započítána do kompenzace). Uvedené navýšení dotačních prostředků z rozpočtu města navrhuje realizovat sestavením 
a schválením dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-22-005. Termín úhrady navýšení dotace navrhuje do 31. 
12. 2022. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 324/2022 
ZM souhlasí  
s navýšením dotace pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 o 81.651 Kč na celkovou částku 
6.203.651 Kč na projekt Turnov - oprava kanalizace Markova ulice a zároveň schvaluje znění dodatku č. 1 smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-005, kterou byla dotace v původní výši poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
 
14. Kulturní centrum Turnov s.r.o. - individuální dotace na výměnu protipožárních dveří 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám žádost o finanční příspěvek společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. ve výši 198.460 Kč. Dotace 
má být určena na výměnu 2 protipožárních dveří a vytvoření protipožárního průchodu pro kabeláž v sále Kulturního 
centra Střelnice. Při kontrole provedených prací na zvýšení požárního zabezpečení byl v roce 2022 ze strany HZS 
vznesen požadavek na výměnu dvou protipožárních dveří vedoucích z velkého sálu na terasu. Celkové náklady na 
výměnu těchto dveří byly vyčísleny na 185.960 Kč bez DPH. Dále je nutné v rámci bezpečnostních opatření vytvořit 
průchod pro kabeláž s protipožární ucpávkou mezi kabinou pro zvukaře a velkým sálem, což je vyčísleno na 12.500 Kč 
bez DPH. Vše požadované bude realizováno v průběhu listopadu a prosince 2022. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
žádá, aby tyto stavební práce byly podpořeny z rozpočtu města Turnova dotací ve výši 198.460 Kč. 
 
Diskuse: p. Kordová 
V diskusi zaznělo: Dozorčí rada Kulturního centra to podporuje. 
 

Usnesení ZM č. 325/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 198.460 Kč pro společnost Kulturní 
centrum Turnov, s. r. o., IČ 25958941 na výměnu protipožárních dveří a vytvoření protipožárního průchodu pro 
kabeláž v sále Kulturního centra Střelnice. S žadatelem bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
 
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026. Střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na 
období 2024 – 2026 je podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé 
finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků 
zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet města. Střednědobý výhled rozpočtu 
obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Město Turnov střednědobý výhled rozpočtu sestavuje na 3 
roky. 
 
Diskuse: p. Miklík, p. Hocke, p. Šubert, p. Budina, p. Knížek 
V diskusi zaznělo: Myslím si, že investiční priority bychom měli odhlasovat dříve, aby byly ve střednědobém výhledu 
rozpočtu.; Kdyby to bylo možné, tak bychom to udělali, byly komunální volby, takže projednávání rozpočtu města bylo 
až v listopadu.; Když se podíváte na priority, tak je to otázka dotačních programů a budeme je realizovat tehdy, když 
dotaci získáme.; Za finanční výbor doporučujeme usnesení schválit.; Podklady, které město připravuje, jsou vždy 
detailní a perfektně připravené. 
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Usnesení ZM č. 326/2022 

ZM schvaluje  
střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2024 až 2026 v příloze č. 1. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/2] 
 
 
10. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 

Rozprava:     
Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2023. Příjmy předpokládáme ve výši 
488.463 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 377.563 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 146.420 tis. Kč a financování 
ve výši 35.520 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 
financování. V roce 2023 se celkové zadlužení města sníží o částku 23.000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 
103.370 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  
 
V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023   

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 333 400 tis. Kč Běžné 377 563 tis. Kč 

Nedaňové 66 355 tis. Kč Kapitálové  146 420 tis. Kč 

Kapitálové 25 780 tis. Kč   

Transfery 62 928 tis. Kč   

CELKEM PŘÍJMY 488 463 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 523 983 tis. Kč 

Financování – stav 
na účtech z 
minulého roku, 
dlouhodobý úvěr  

58 520 tis. Kč Financování – splátky 
půjček (krátkodobých 
a dlouhodobých) 

23 000 tis. Kč 

CELKEM 546 983 tis. Kč CELKEM 546 983 tis. Kč 

 
Diskuse: p. Miklík, p. Hocke, p. Jarolímek, p. Šubert, p. Budina, p. Knížek 
 
V diskusi zaznělo: Chybí mi tam projektová příprava a realizace fotovoltaiky na střechách.; Město Turnov má zadanou 
dokumentaci na tři objekty. Zařadíme to a budeme to kofinancovat z rozpočtu.; Jaké budou náklady na rekonstrukci 
Shořalého mlýna?; Bude to v rozpočtové změně č. 1.; Výkupy pozemků na Koňském trhu se nepřipravují?; Žádný 
z vlastníků neavizoval zájem, v tuto chvíli je nemáme zařazeny. Výkupy se nedají plánovat.; Pozitivně kvituji koncepci 
cestovního ruchu. Co je pod 100 tis. Kč do vodohospodářského majetku?; Do vodohospodářského sdružení není ještě 
převeden nějaký majetek. Jde o částku na řešení stanov.; Vysoutěžení energií libereckým krajem – má město 
zastropovanou cenu v rozpočtu? Očekávám úsporu.; Ano.; Dotace na sport, ř. 225 – máme inflaci 17-18 % a tato 
částka se nemění. Jde o provoz sportovní infrastruktury. Jde o navýšení o 400 tis. Kč a chci to vzít z  rezervy.; Tuto 
záležitost nemůžu podpořit. Podobná situace je v zajištění sociálních služeb.; Postup rozdělení bude stejný, jaký byl 
loni. Měli bychom vyčkat rozboru a podle situace jednotlivých spolků vyhodnotíme, v jakém problému se nacházíme a 
postupně přidávat do provozu a ne na činnost.; Na finančním výboru jsme to probírali položku po položce a 
podpoříme návrh.; Vnímám obrovskou inflaci a chtěl bych, abychom to diskutovali v rámci rozpočtové změny. 
Doufám, že kromě reakce města Turnova přijde i reakce státu.  
 
p. Jarolímek navrhl protinávrh usnesení 
 
ZM schvaluje  
rozpočet města na rok 2023 jako schodkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2023 se změnou, kde 400 tis. Kč 
z rezervy rozpočtu bude převedena na ř. 225 Dotace pro sport. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/14/4] – nebylo přijato 
Usnesení ZM č. 327/2022 

ZM schvaluje  
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rozpočet města na rok 2023 jako schodkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2023. 
Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 488 463 000,00 Kč 
z toho: 
daňové příjmy 333 400 500,00 Kč 
nedaňové příjmy 66 355 009,00 Kč 
kapitálové příjmy 25 780 000,00 Kč 
transfery 62 927 491,00 Kč 
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 523 983 000,00 Kč 
z toho: 
běžné výdaje 377 563 000,00 Kč 
kapitálové výdaje 146 420 000,00 Kč 
Financování ve výši 35 520 000,00 Kč 
z toho: 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, čerpání dlouhodobého úvěru + 58 520 016,00 Kč 
splátky půjček – 23 000 016,00 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
 
 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2022 
 

Rozprava: 
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2022. 
Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 36.197 tis. Kč. 
Celkové výdaje se navyšují o 13.857 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 11.824 tis. Kč a kapitálové výdaje se 
navyšují o 2.033 tis. Kč. Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 6 se navyšuje o 8.415 tis. Kč na částku 23.165 tis. Kč.  
Financování se upravuje na částku ve výši 47.805 tis. Kč. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2022 je sestaven 
jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 328/2022 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 6 na rok 2022 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 
opatřením č. 6 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 481.604.501 Kč, navýšením o částku 36.197.008 
Kč, ve výdajové části na částku ve výši 529.409.501 Kč, navýšením o částku 13.857.008 Kč, a financování ve výši 
47.805.000 Kč, snížením o částku 22.340.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 
 
13. Městské organizace – smlouvy SGEI pro rok 2023 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám k projednání materiál, který se týká příspěvku poskytovaného městským organizacím, který spadá 
do režimu pověření službami obecného hospodářského zájmu, tzv. SGEI. 
 
Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 329/2022 

ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost 
Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 330/2022 
ZM schvaluje  
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Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost 
Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 331/2022 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro organizaci Turnovské 
památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
 
15. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Turnov - návrh na úpravu 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám: 

1) návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové 
zóny města Turnov a Statutu památkového fondu města Turnov.  

2) návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
Konkrétní úpravy reagují zejména na změny v oblasti sportu - na zrušení Výboru pro sport a znovuobnovení Komise 
pro sport Rady města Turnov.  
 
Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 332/2022 

ZM schvaluje  
Statut památkového fondu města Turnov včetně Pravidel pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se 
na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 333/2022 
ZM schvaluje  
Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
 
16. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s - nominace do orgánů společnosti 
 

Rozprava:      
Předkládáme Vám materiál, který se týká společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s., IČ 26004674, se sídlem 
Jana Palacha 804, 511 01 Turnov. 
Společnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s. poskytuje služby v oblasti výchovy a vzdělávání.  
Správní rada má 6 členů, z nichž pouze 2 mohou být v pracovně právním vztahu ke společnosti, a jsou jmenováni 
zakladateli takto: 3 členové ze zástupců města Turnov, 2 členové z řad zakladatelů z oblasti školství a 1 člen z řad 
podnikatelů Turnova. Funkční období členů správní rady je čtyřleté, přičemž opětovné členství je možné.  Správní radu 
nyní tvoří: Mgr. Petra Houšková (předsedkyně), Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Miroslav Vávra, Mgr. Lenka Nováková, Dr. 
Jindřich Houžvička, MBA, Eva Kordová. 
Dozorčí rada má 3 členy a jsou jmenováni zakladateli takto: 2 členové ze zástupců města Turnova a 1 člen z řad 
zakladatelů z oblasti školství. V současné době tvoří dozorčí radu: Mgr. Jana Svobodová (předsedkyně), Ing. Jana 
Rulcová, Mgr. Martina Marková. 
 
Na nové 4 leté období navrhuji zastoupení v orgánech společnosti takto:  
Správní rada – Mgr. Petr Houšková, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jaromír Frič.   
Dozorčí rada – Ing. Jaroslav Knížek, Mgr. Martina Marková.  
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 334/2022 
ZM jmenuje  
tyto zástupce Města Turnov do správní rady organizace VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p .s. Mgr. Petra 
Houškovou, Mgr. Pavla Mlejnka a Mgr. Jaromíra Friče. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
 

Usnesení ZM č. 335/2022 
ZM jmenuje  
tyto zástupce Města Turnov do dozorčí rady organizace VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p .s. Ing. Jaroslav Knížka a 
Mgr. Martinu Markovou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
 
 
17. Návrhy na rozšíření kapacit v rámci předškolního vzdělávání 
 

Rozprava:      
Na jednání Výboru pro rodinnou politiku byla řešena otázka rozšíření kapacit v předškolním vzdělávání. Diskutovány 
byly dvě oblasti zajištění – rozšíření kapacit v rámci námi zřizovaných mateřských škol a vznik nové služby – dětské 
skupiny v návaznosti na vyhlášený dotační titul na budování kapacit předškolních zařízení dle zákona č.247/2014 Sb.  
Návrh na rozšíření kapacit mateřských škol a vznik dětské skupiny je v souladu se schválenými strategickými 
dokumenty města – Plánem rozvoje rodinné politiky 2022 - 2026, Komunitním plánem rozvoje regionu Turnovsko 
2022 - 2025, Koncepcí rozvoje vzdělávání z roku 2021. 
 
Z uvedených doporučení výboru jsou dále aktivně diskutovány:  

 Rozšíření kapacit ve Waldorfské mateřské škole  o jednu třídu a přístavbu pavilonu pro jednu třídu – navýšení 

min. o 20 míst.  

 Vznik dětské skupiny a prověření výstavby nového objektu pro dvě dětské skupiny po 12 dětech v lokalitě 
Hruštice – plocha ulice Jasínka, Závorky, Krajiny z dotačního titulu na budování kapacit předškolních zařízení 
dle zákona č.247/2014 Sb.  

 
Naším záměrem je vytvořit 2 dětské skupiny, každá pro 12 dětí ve věku 1,5 – 4 let. 
 
Diskuse: p. Polášek, p. Knížek, p. Jarolímek 
V diskusi zaznělo: Tuto inciativu vítám. Máme alternativní lokalitu? Bylo by škoda o dotaci přijít.; Z hlediska územního 
plánu nemáme moc jiných možností, možná bychom to mohli částečně vyřešit v areálu Shořalého mlýna. Ale měli 
bychom to řešit nízkoenergetickými budovami. Jako druhá lokalita pro toto využití může být v ul. Studentská.; Chtěli 
bychom podpořit navrhovanou lokalitu.; Dětské skupiny považuji za velmi rozumné vzdělávání.   
 

Usnesení ZM č. 336/2022 
ZM souhlasí  
s rozšířením kapacit v předškolním vzdělávání, schvaluje projekt "Rozšíření kapacit Waldorfské mateřské školy" a 
přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021 – 2027. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
Usnesení ZM č. 337/2022 

ZM souhlasí  
se záměrem novostavby budovy pro dětskou skupinu a pověřuje místostarostku Mgr. Petru Houškovou a odbor správy 
majetku zpracováním studie dle návrhu, v návaznosti na vyhlášenou dotační výzvu z Národního plánu obnovy na 
"Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
 
 
 
18. Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2022 
 

Rozprava:      
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Jako zástupce členské obce dobrovolného svazku předkládám kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera. 
 
Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 338/2022 

ZM bere na vědomí  
předloženou kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
 
19. Příspěvky občanů 
 

Nikdo z občanů se nepřihlásil s příspěvkem. 
 
 
20. Investiční priority města Turnova pro období 2023–2027, návrh pro anketu zastupitelů 
 

Rozprava:      
Na základě dlouhodobé koncepce plánování investičních akcí města předkládám materiál soustřeďující informace 
týkající se investic, rekonstrukcí a oprav.  
Tento materiál je podkladem pro anketu zastupitelů, kteří svým hlasováním sdělí priority, na které bude navazovat 
projekční příprava, vyhledávání finančních zdrojů a následně i realizace záměru. Finanční potenciál města na velké 
investice a opravy je cca 50-70 mil. Kč /ročně.  
 
Po diskuzi ve vedení města a v radě města jsme se shodli, že pro přehlednost by bylo lepší zvolit členění na investiční 
akce: 
- do 5 mil. Kč 
- od 5 mil. Kč do 15 mil. Kč 
- nad 15 mil. Kč 
 
Akce zahrnuté v rozpočtu roku 2023 

- Pasáž radnice – dokončení – 2 mil. Kč 
- Jižní sjezd Fučíkova spoluúčast města v roce 2023 cca 5,0 mil. Kč 
- Chodník Kamenec-Benzina + veřejné osvětlení – odhad 18,5 mil. Kč – koordinace s ŘSD, smlouva o partnerství 

schválena, předpoklad kofinancování městem 4,5 mil. Kč – dotace SFDI 9,3 mil. Kč 
- Revitalizace sídliště U Nádraží (veřejný prostor Billa, 9. etapa) – 6,631 mil. Kč, dotace SFPI 2,416 mil. Kč 

předpoklad kofinancování 4,5 mil. Kč 
- Záměna dláždění za asfalt, ul. 5. května (u sv. Františka), akce KSSLK, kofinancování města 0,5 mil. Kč 
- Obnova táborové základny Krčkovice, akce MST, vklad mimo vlastní kapitál 4,4 mil. Kč 
- Komunikace ul. Na Piavě, příspěvky od občanů, celkové náklady 9,8 mil. Kč (první etapa 4 mil. Kč) 
- Rekonstrukce ul. Durychov – 6,5 mil. Kč (v roce 2022 firma odstoupila od smlouvy) 
- Rekonstrukce ul. Žižkova – před ZŠ – rozšíření parkování, vstup do ZŠ, v návaznosti na vyšší dopravní zatížení 

novou bytovkou – 3,0 mil. Kč 
- Rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka – společná akce s VHS a KSSLK – kofinancování města 6,5 mil. Kč 
- 2023-2024 Nová knihovna - IROP, 102,5 mil. Kč, dotace 68 mil. Kč (85 % z 80 mil. Kč - maximum způsobilých 

nákladů dle Výzvy), kofinancování 12 mil. Kč a 22,5 mil. Kč nezpůsobilé výdaje (město celkem 34,5 mil. Kč), 
stavba 09/2022-12/2023, + 6,6 mil. Kč na mobiliář a IT, žádost o dotaci IROP – předpoklad 6,6 mil. Kč, 
kofinancování 1 mil. Kč, pro rok 2022 částka 23 mil. Kč, IROP umožňuje průběžně vyúčtovávat min. po 3 
měsících, příjem rozpočtu 2022 z dotace 10 mil. Kč, výsledné kofinancování pro rok 2022 bude 13 mil. Kč 

- Zobousměrnění nájezdu na I/10 v Ohrazenicích – stavba ŘSD, bez kofinancování města 
 

Projekty do 5 milionů Kč 
Redigitalizace kina Sféra 
Cyklotrasa Turnov – Jičín- vyhledávací studie 
Elektronický informační systém pro cestující na hlavních zastávkách autobusů 
Úprava sportovišť na Turnově 2  
Sportovní hřiště ZŠ Mašov  
Nové sportovní hřiště u sportovní haly v Turnově 2 
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Oprava objektu hvězdárny 
 
Projekty od 5 milionů Kč do 15 milionů Kč 
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova 
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Skálova 
Rekonstrukce stávající budovy Gymnázia 
Zateplení objektu MŠ Zborovská 
Získání prostor pro dětskou skupinu 
Projekční příprava rozšíření MŠ nebo výstavby zcela nové MŠ 
Rekonstrukce Penzionů Žižkova – možná etapizace  
Rekonstrukce BD Bezručova 
Rekonstrukce městského domu č. p. 84, Skálova ulice 
Rozvoj bytových zón (BZ) – BZ Hruštice, BZ Daliměřice, BZ Výšinka, BZ Dioptra 
Bytová zóna Koňský trh 
Cyklotrasa Greenway Jizera – úsek Turnov – Příšovice 
Revitalizace parku U letního kina 
Koupací biotop Dolánky 
Údolí říčky Stebenky 
Městské sady na Hruštici 
Revitalizace Šetřilovska – projekty 
Obchodně průmyslová zóna Turnov – Vesecko, kultivace veřejných prostorů 
Maškova zahrada – přístavba šaten, externí prstenec 
Domov seniorů Pohoda, vestavba výtahu v pavilonu A, rozšíření dveří ve všech pokojích, EPS, postupné zateplení 
objektů 
Nové dětské dopravní hřiště v Maškově zahradě 
Nový sběrný dvůr pro separaci odpadů v obchodně průmyslové zóně Vesecko 
Areál Shořalého mlýna 
Objekt stávající knihovny v Jeronýmově ulici 

 
Projekty nad 15 milionů Kč 
Rekonstrukce městského divadla 
Nová plnohodnotná základní škola v Turnově 2 
Nový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května nebo prostě nový bytový dům s 29 byty 
Obchvat Turnova 
Projekt parkovacího domu v centru města – centrální parkoviště Na Lukách 
Parkování na střeše terminálu u železničního nádraží 
Rekonstrukce Havlíčkova náměstí  
Regenerace sídliště na Výšince 
Regenerace sídliště Přepeřská 
Sportovní hala na Turnově 2 – rekonstrukce a rozšíření haly 
Dostavba turnovské nemocnice – 1. etapa (vestavba pavilonu TA a TB) 
Nová hasičská zbrojnice pro městskou jednotku hasičů na Vesecku 
 
Diskuse: p. Miklík, p. Hocke, p. Kordová, p. Knížek, p. Jarolímek, p. Polášek 
V diskusi zaznělo: Plánuje se výstavba bytů v areálu Dioptry. Dojde k nějaké kompenzaci za výstavbu mateřské školy?; 
Nejsem schopen jasně odpovědět, měl by to být příspěvek 28-30 mil. Kč. Jednání s vlastníkem Dioptry pokračují. Jedna 
podmínka je, že Dioptra prodá pozemky za rozumnou cenu Ústavu plazmatu, druhá jsou parkovací místa, třetí jsou 
finance, které by měly být určeny na rozšíření občanské vybavenosti.; Chci poprosit, abyste věnovali pozornost bytové 
otázce.; Měli bychom dodělat hřiště u základní školy v Mašově. Parkování považuji za velice důležité. Priorita je 
obchvat Turnova a byty. Za to se chci přimluvit.; Návrh na výstavbu nové sportovní haly na Daliměřicích – město chce 
rekonstruovat halu u nádraží. Na Daliměřicích by byla úplně nová plnohodnotná hala. Chci, aby to tam bylo zařazeno.; 
Nemůžu to tam zařadit, musel bych tam zařadit jiné spolky a tituly. Nebylo by to fér.; Viděl bych jako rozumné, aby 
tam byly všechny investiční záměry.; Chci se přimluvit za nemocnici, má určité systémové problémy.; Připomínám 
materiál, kterým je Strategický plán Turnova a Akční plán Turnova, kam lze investiční priority promítnout. 
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Usnesení ZM č. 339/2022 
ZM bere na vědomí  
informace o Investičních prioritách města Turnova pro období 2023 – 2027. Zastupitelstvo města bude v lednu 2023 
seznámeno s výsledky ankety zastupitelů města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
 
Různé, pozvánky, připomínky: 
p. Loukota – čekají nás prezidentské volby a věřím, že budeme mít prezidenta nebo prezidentku, za kterého se 
nebudeme muset stydět. Mám apel na zastupitele ANO, zda budou volit kandidáta, který zneužíval dotace. 
p. Hocke – pozval na adventní akce, které budou probíhat a 1. 1. 2023 na novoroční ohňostroj. 
p. Miklík – jak je to letos se sponzoringem na ohňostroj?  
 
 
 
 
 
V Turnově 21. prosince 2022 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Ing. Tomáš Hocke   Ivan Dřevikovský    Ing. Jan Budina 
 starosta     ověřovatel    ověřovatel 


