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USNESENÍ 
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 
 
 
 
 
 
 
 
1. Úvod 
 

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

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, 
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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 
xxxxxxxxxxxxx. 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 
 

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 
 

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 
 

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 xxxxxxxxxxxxxx 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 
 

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 
 

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 
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9. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení dotace na projekt Turnov oprava kanalizace Markova ulice 
 

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 
 

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 
 

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 
 

Usnesení ZM č. 327/2022 
ZM schvaluje  
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 
 

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 
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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 
 

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  
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 
 

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 
 

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] 
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17. Návrhy na rozšíření kapacit v rámci předškolního 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 
 

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 
 

 
 
20. Investiční priority města Turnova pro období 2023–2027, návrh pro anketu zastupitelů 
 

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


