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Vztah k rozpočtu města: Členské příspěvky jsou součástí rozpočtu 2023. 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Zástupce města ve Sdružení Český ráj  
Na zastupitelstvu dne 24. 11. 2022 bylo schváleno zastupování města v organizacích, kterých je město Turnov 
členem. Ve správní radě Sdružení Český ráj (dále jen Sdružení) zastupuje město Turnov paní místostarostka 
Mgr. Petra Houšková. 
 
 Na základě jednání se zástupci větších měst v rámci Sdružení Český ráj žádám o změnu v zastupování 
ve sdružení na Mgr. Janu Svobodovu, která bude kandidovat v rámci správní rady na předsedu správní rady. 
Jana Svobodová dělala předsedkyni Sdružení i v minulých letech. Je s provozem i potřebami Sdružení 
seznámena  a projevila souhlas v této činnosti pokračovat. Toto její rozhodnutí podpořili i zástupci dalších 
členských měst (Semily, Železný Brod, Mnichovo Hradiště a Jičín). Paní místostarostka Houšková se změnou 
souhlasí. 
 
 Sdružení Český ráj je oficiální oblastní organizací destinačního managementu s certifikací od České 
centrály cestovního ruchu CzechTourism. Předmětem činnosti sdružení je především marketing destinace 
cestovního ruchu v souladu se zájmy trvalé udržitelnosti. Mezi hlavní aktivity patří zajištění webové prezentace 
regionu, příprava a rozvoj turistických produktů, příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů, prezentace 
na sociálních sítích, certifikace místních produktů, účast na veletrzích a dalších prezentačních akcích a řada 
dalších rozvojových aktivit. 
Jana Svobodová bude za město Turnov ve Sdružení Český ráj prioritně prosazovat: 

- větší zaměření Sdružení Český ráj na rozvojové projekty infrastruktury v regionu (spolupráce s obcemi 
na těchto projektech, koordinace projektů) 

- správu stávajícího úseku Greenway Jizera Turnov – Líšný – partnerská smlouva obcí Turnov, Rakousy, 
Malá Skála a Líšný, zajištění údržby a oprav, dále správa peněžního fondu s příspěvky partnerských 
obcí 

- koordinaci prací na dalších připravovaných úsekách a rozvíjet další úseky Greenway Jizera – Turnov – 
Svijany, Líšný – Železný Brod, Semilsko 

- úzkou spolupráci s Geoparkem UNESCO Český ráj vedoucí k možnému budoucímu sloužení obou 
organizací v rámci přehlednosti a udržitelného rozvoje regionu pod jedním vedením 



- statutárního zástupce sdružení jako ředitele organizace (směřující ke sloučení odpovědnosti a 
přehlednosti prováděných úkonů) 

 
Toto nové směřování Sdružení Český ráj podpořili i další zástupci měst a s ostatními členy bude 

diskutováno na připravované valné hromadě.  
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti je třeba přijmout nové usnesení ZM. 
 
Zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka (dále SHSČMS) 
 Na jednání zastupitelstva 24. listopadu 2022 byli schváleni zástupci města v organizacích, ve kterých je 
město Turnov členem. Zástupkyní města v SHSČMS byla zvolena paní radní Mgr. Jana Svobodová. 
Protože se paní Jana Svobodová rozhodla kandidovat na předsedkyni správní rady Sdružení Český ráj a 
vzhledem k dalším jejím pracovním povinnostem, již nemůže tuto pozici zastávat a rozhodla se na ni 
rezignovat. 
Proto je třeba zvolit nového zástupce města v SHSČMS. Kandidaturu přijal pan místostarosta Jan Lochman. 
S ohledem na tento fakt je třeba přijmout nové usnesení ZM. 
 
 
 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM bere na vědomí 

rezignaci místostarostky Mgr. Petry Houškové na zástupce města Turnova ve Sdružení Český ráj a rezignaci 

paní radní Mgr. Jany Svobodové na zástupce města Turnova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 

Slezka. 

 

ZM volí 

paní radní Mgr. Janu Svobodovou zástupkyní města Turnova ve Sdružení Český ráj a volí pana místostarostu 

Jana Lochmana zástupcem města Turnova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka. 

 


