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Zápis 

2. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 16. 02. 2017  

 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Přítomni: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. 

Tomáš Hocke, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš 

Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. 

Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří 

Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana 

Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří 

Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Nepřítomni: Ivan Kunetka, František Zikuda       

Omluveni: Ivan Kunetka, František Zikuda 

Ověřovatelé: Ing. Michal Kříž, Ing. Petr Soudský 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté:  Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Milan Drahoňovský – Policie ČR, Luboš 

Trucka – Městská policie 

 

Přítomno 5 občanů  

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke 

konkrétním diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je 

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je 

uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-

zm.htm. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 
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1. Úvod   
 

Rozprava:  
      Diskuse: 0      

usnesení ZM č. 22/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR v Turnově za rok 2016   
 

Rozprava:  
      Diskuse: p. Drahoňovský, p. Trucka, p. Houšková, p. Sekanina, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: poslední 3 roky je setrvalý stav v počtu trestné činnosti, jedná se o celorepublikovou 

situaci, za což jsme vděčni; co samozřejmě narůstá, je internetová kriminalita; v Turnově není žádná 

vyloučená lokalita, kde by se nám shromažďovali problematičtí občané; je zde nízká nezaměstnanost, 

která také přispívá k nízké trestné činnosti; když už se nám podaří zadržet pachatele, je většinou 

přespolní; působí zde drogová scéna – měli jsme větší počet záchytů i díky policistům v civilu; podařilo se 

nám zachytit přestupce a i získat informace, které jsme postoupili dále; překvapuje nás to, že lidé jsou 

více lhostejní ke svému okolí, nedoporučujeme zakročit v případě „napadení“, ale zavolat na linku 158 

zvládne každý, ale neděje se; Městská policie v průběhu roku 2016 řešila více přestupků na úseku 

veřejného pořádku – ať se jednalo o veřejná prostranství či uzavřené komunity; během 3 let se nám 

podařilo získat dotaci na kamerový systém, který se řadí mezi nejlepší v celé ČR; co se stalo mezi roky 

2012 – 2013, že se grafy ze zprávy razantně změnily? V roce 2012 vstoupilo v platnost nové nařízení o 

obecní policii – strážníci musejí mít ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou – z počtu 15 

strážníků jsme se dostali na 9; stalo se tedy to, že jsme velkou část věcí museli předávat dál, jelikož jsme 

je jednoduše nestíhali; městská policie pomáhá řešit problematické situace v našich domech, spolupracuje 

na řadě akcí, nejen kulturního charakteru; na školách i v knihovně máme osvětovou činnost „veřejný 

internet“, kdy děti učíme, jak se na internetu chránit.  

 

usnesení ZM č. 23/2017 
 

ZM bere na vědomí  

bez připomínek předložené výroční zprávy Městské policie a Policie ČR za rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

3. Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 2017 - 2020   
 

Rozprava:  
      Předchozí dokument Koncepce prevence kriminality města Turnova skončil rokem 2016 a bylo nutné 

vytvořit nový dokument Koncepce prevence kriminality města Turnova na období let 2017 – 2020 pro 

potřeby případných žádostí o dotace, kde je tato Koncepce prevence kriminality požadována jako příloha. 

 Koncepce prevence kriminality města Turnova na období let 2017 - 2020 byla vytvořen manažerem 

prevence kriminality panem Bc. Vladimírem Hladíkem a projednána na pracovní skupině prevence 

kriminality města Turnova dne 10.1.2017 za účasti pana starosty a paní místostarostky Svobodové.  

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 24/2017 
 

ZM schvaluje  

dokument Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 2017-2020. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

4. Vykoupení pozemků ul. Nádražní, Turnov   
 

Rozprava:  
      V souvislosti s přípravami projektu rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově předkládáme ke schválení 

odkup pozemků od soukromých vlastníků, na kterých jsou ve většině případů vybudovány chodníky, které 

jsou ve vlastnictví města Turnov. 

Vlastníci nemovitostí, kterých se rekonstrukce Nádražní ulice týká, již v rámci jednání k územnímu řízení 

vyjádřili svůj souhlas s možným prodejem pozemků nebo uzavřením smlouvy o právu provést stavbu. 

V průběhu ledna byl, těm co měli zájem prodat, zaslán návrh kupní smlouvy a žádost o zaslání vyjádření, 

zda jejich souhlas s prodejem stále trvá a většina z nich svůj zájem potvrdila. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 25/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2513/2 o výměře 197m2 v k.ú.  Turnov od 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za dohodnutou kupní cenu 19.700,- 

Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 26/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2158/2 o výměře 47m2 v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx každá s 

podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní cenu 4.700,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 27/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2151/2 o výměře 38m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každý s 

podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní cenu 3.800,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 28/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2148/2 o výměře 14m2 a parc.č. 2147/2 o 

výměře 28m2, vše k.ú. Turnov od podílových vlastníků 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každý s podílem 1/2 z celku, za 

dohodnutou kupní 4.200,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu 

správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 29/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č.  2145/10 o výměře 37m2, v k.ú. Turnov, od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 3.700,- Kč 

(tj.100,- Kč/m2),  která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 30/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2129/7 o výměře 2m2, k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

každý s podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní 200,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 31/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2127/2 o výměře 5m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 500,- Kč 

(tj.100,- Kč/m2),, která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 32/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2123/2 o výměře 7m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 700,- Kč (tj.100,- Kč/m2), 

která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 33/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2120/2 o výměře 34m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

každý s podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní 3.400,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 
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cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 34/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2113/2 o výměře 42m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

každý s podílem 1/3 z celku, za dohodnutou kupní 4.200,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 35/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2094/2 o výměře 32m2, v k.ú. Turnov od 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 

3.200,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 36/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2098/3 o výměře 22m2 a parc.č. 2100/4 o 

výměře 23m2, vše k.ú. Turnov od vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za dohodnutou kupní 4.500,- Kč (tj.100,- Kč/m2),, která je zároveň cenou obvyklou a úhradu 

správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 37/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2102/2 o výměře 43m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 4.300,- Kč (tj.100,- 

Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 38/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2104/2 o výměře 46m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 4.600,- Kč (tj.100,- 

Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 39/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2078/2 o výměře 17m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 1.700,- 

Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 40/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2073/2 o výměře 57m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každý s 

podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní 5.700,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou 

obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 41/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2067/3 o výměře 29m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 

dohodnutou kupní 2.900,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu 

správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 42/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2046/2 o výměře 23m2, v k.ú. Turnov, od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za dohodnutou kupní 2.300,- Kč (tj.100,- 

Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

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

5. Výkup pozemků – ul. Přepeřská, p.č.1991, 1992/7 a podíl 2001/1, k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      V rámci diskuze o trasování S5 (silnice Turnov-Jičín) diskutujeme o ochraně sídliště Přepeřská od této 

plánované komunikace. 

V této chvíli probíhají průzkumy spojené se získáváním materiálu pro ministerské posuzování vlivu této 

komunikace na životní prostředí (tzv. velká EIA). Pakliže půjde vše dobře, bude posudek hotov v roce 

2018 a snad v roce 2028 by pak mohla započnout samotná stavba. Ředitelství silnic a dálnic rovněž 

posuzuje požadavek města na zahloubení plánované křižovatky pod úroveň terénu. Zdá se, že podle 

prvních informací by to mohlo být možné. 

V této chvíli může město Turnov koupit pozemky, které jsou v územní rezervě pro S5, vhodné jak pro 

komunikaci, tak k založení pásu ochranné zeleně mezi trasou S5 a stávajícím sídlištěm. Pozemky p.č.1991 

(trvalý travní porost), 1992/7 (orná půda) a podíl 1/15 na pozemku 2001/1, k.ú. Turnov prodává pan 

Špinka starší. Z přiložených snímků je patrné, že pozemky svou rozlohou a umístěním jsou k funkci 

ochranné zeleně vhodné, sousední pozemky jsou navíc ve vlastnictví města. Celkem se jedná o 5489m2. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kordová, p. Maierová, p. Sekanina, p. Kříž, p. Soudský, p. Těhníková 
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V diskusi zaznělo: je to záležitost, které se dlouhodobě věnujeme; domníváme se, že se jedná o důležitou 

věc, kterou bychom mohli ochránit obyvatele sídliště na Přepeřské od hluku souvisejícího s budoucí 

výstavbou S5 či samotného provozu; v této lokalitě bychom rádi vysadili lesopark, který by mohl v tuto 

chvíli růst a za nějakých 10 – 15 by zde byly vzrostlé stromy; chybí mi ten zásadní argument, kdy je zcela 

jisté, že v tomto konkrétním místě povede S5, nyní mi to přijde zbytečně vyhozených 0,5 mil. Kč za pole; 

v tomto území máme územní rezervu, rezerva je zde od roku 1975; časový horizont je velký a právě proto 

by to bylo plusové, že bychom vzrostlými stromy velké množství obyvatel dokázali ochránit; je to asi 

dobrý postup, jen abychom nezpustili valící se kouli v rámci spekulací s pozemky; všechny pozemky, 

které hodláme kupovat např. v družbách, musíme na ně mít usnesení od ZM 

 

usnesení ZM č. 43/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemků do vlastnictví Města Turnov parc.č. 1991, 1992/7 v k.ú. Turnov a podíl ve výši 

1/15 na pozemku parc.č. 2001/1 k.ú. Turnov, od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

kteří mají tyto pozemky ve společném jmění, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 

dohodnutou celkovou kupní cenu 548 900,- Kč (tj.100,-Kč/m2), která není cenou obvyklou a 

úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Zdůvodnění vyšší ceny ode ceny v čase a místě obvyklé: 

Pozemky jsou součástí koridoru budoucí komunikace S5, který je obsažen v platné územně 

plánovací dokumentaci města i kraje. Protože není v současné době oficiálně známá přesná trasa 

komunikace, mohou zasahovat i do této budoucí trasy po jejím definitivním určení, popř. se 

mohou stát součástí ochranného pásma komunikace. Aby nedocházelo v budoucnu při 

povolovacím procesu k problémům, je žádoucí, aby se pozemky staly majetkem města. Pozemky 

mohou být v budoucnu využity částečně i pro doprovázející stavby silnice S5 (potřebná 

infrastruktura). Na pozemcích je možné (nutné) zřídit v budoucnu jak technická (např. 

protihlukové stěny) tak i přírodní opatření (pás lesa, keřový porost popř. jiná přírodní bariéry) z 

důvodu ochrany sídliště Přepeřská a ostatní zástavby před hlukem a imisemi z dopravy. 

Zdůvodnění rovněž vychází z dosavadních zkušeností při výstavbě silnic (jejich dlouhodobá 

blokace ze strany vlastníků a tím prodlužování termínů dokončení, popř. nedokončení některých 

dílčích úseků) v jiných částech ČR. Z hlediska výše popsaného se jedná o postup, který má 

jasnou oporu v zákoně o obcích 128/2000Sb §35 odst. 1 a 2: 

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, 

pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce 

nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní 

správy a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s 

výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále 

pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro 

rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování 

potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 

vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
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6. Bytový fond města a jeho další rozvoj   
 

Rozprava:  
      Na základě diskuze o budoucnosti bytového fondu města Turnova předkládám ZM materiál popisující 

stávající situaci i možné cesty dalšího postupu. Důvodem je především nalezení cesty, co s objektem 

čp.1001, 1002 ul. 5. května (30 bytových jednotek) a s objektem č.p.1054, 1055 ul. Bezručova (32 

bytových jednotek). Případně rozhodnutí jak postupovat s prodeji pozemků na bytové domy na Výšince. 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Hocke, p. Kordová p. Sekanina, p. Hodík, p. Soudský, p. Špetlík, p. Jiránek 

 

V diskusi zaznělo: Město by si mělo vzít příklad z xxxxxxxxx jak se o své nemovitosti stará; Město 

neuvažuje o prodeji bytů; spíše směřujeme k opravám, ale opravit čp. 1001 a 1002 tak, aby splňovaly 

předepsané požadavky, to nedokážeme, tudíž se přikláníme k variantě, postavit nový dům na místo 

plechových garáží, přestěhovat stávající nájemce; z xxxxxxxxxxx si příklad brát nemůžeme, jelikož jsme 

samospráva a nikoli soukromník, který vypoví nájemné a neřeší sociální situaci nájemců; za bytovou 

komisi jsme rádi, že do bytového fondu půjde více peněz než v letech minulých; nájemné v našich bytech 

je tak, aby na něj dostáhli i sociálně slabší občany; pokud máme převážně sociální byty, tak i náklady by 

měly být tomu odpovídající; pokud budeme stavět něco nového, jak se vypořádáme s problémem 

parkování, zas aby nebylo vše obestavěno, aby zde byl i volný prostor; vznikla by nejprve studie  

 

usnesení ZM č. 44/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Bytový fond města a jeho rozvoj a souhlasí s jeho postupným naplňováním dle 

předloženého materiálu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

7. Architektonická studie Nivy Jizery, zadání   
 

Rozprava:  
      Cíle architektonické studie prostoru: 

- vyřešení dalšího nástupního místa pro Greenway, s cílem odlehčit prostoru Dolánek (v souběhu 

s provozem centrálního parkoviště), další takové místo spatřujeme v Maškově zahradě 

- vytvořit paralelní komunikaci v blízkosti koryta Jizery, tak, abychom mohli vytvořit další inline 

okruh v údolí Jizery, zároveň odtížit stezku okolo náhona, propojit stávající sportoviště, případně 

vyřešit i příjezd pro kynologické cvičiště 

- řešit přírodní areál Dolánky (prověřit umístění dalších herních a cvičících sestav, dokončit cestní 

síť, prověřit možnost přírodního koupacího biotopu) 

- v rámci sjednocení jednotlivých stávajících aktivit v území navrhnout fitness stezku se 

zastaveními jak pro kondiční sportovce, tak rodiče s dětmi 

- zahrnout záměry ostatních partnerů v prostoru parkoviště Dolánky, Resortu minipivovaru Na 

Lukách 

- pokusit se o zpřístupnění břehů Jizery se záměrem intenzivnějšího vnímání tohoto fenoménu 

procházejícími návštěvníky 

- vše navrhnout v souladu s aktivní a pasivní zátopovou zónou, majetkovými vztahy 

 

RM se domnívá, že by bylo vhodné zahájit společenskou diskuzi nad budoucím využitím Nivy Jizery,  

zjistit možnosti tohoto krásného místa, získat představu o náplni a vše srozumitelně prezentovat 

veřejnosti. Je třeba říci, že v našem volebním období již nedojde k realizaci, ale i zahájení prací je pro 

budoucí využití tohoto prostoru jistě přínosné. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Hodík, p. Sekanina, p. Špetlík, p. Černý 

 

V diskusi zaznělo: je dobře, že Město chce, aby vznikla kvalitní studie, a nebude se jednat o vyhození 

peněz; studenti navrhnou spoustu variant; my si vybereme a budeme připomínkovat, pak teprve by měla 
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vzniknout studie; je vhodné mít více návrhů, když nemáme představu, co bychom od toho zpracování 

očekávali, je dobré to nezadávat napřímo; na pozemcích v Dolánkách je spousta majitelů; bylo by dobré 

oslovit pana Votrubce, a prozatím se s ním domluvit o užívání cesty, než budeme mít cestu jinou a 

stávající nám zmizí pod vodou; je to komplikované, snažíme se s majiteli jednat – oni potřebují nás, my je 

 

usnesení ZM č. 45/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Studie nivy řeky Jizery v úseku Na Lukách – Dolánky a souhlasí s navrženým postupem 

prací, které směřují k zadání tohoto úkolu Technické universitě Liberec, fakulty architektury a 

umění. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

8. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme návrh rozdělení dotací pro sportovní spolky a organizace pro rok 2017. 

Celková částka k rozdělení pro rok 2017 byla v rozpočtu města schválena ve výši 6.000.000 Kč. Z této 

částky je dle platných pravidel určeno na dotace sportovní činnosti 1.620.000 Kč a na provozní dotace 

4.380.000 Kč, z nichž 438.000 Kč je určeno na zhodnocení nebo opravy majetku. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Svobodová, p. Hudec, p. Knížek, p. Hodík, p. Sekanina, p. Maierová, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: když už se na něčem sportovní komise domluví, tak RM do toho vstoupí a změní – 

samozřejmě je to možné; zařízení v Pleskotech a Kořenově využívají Turnováci; takto na tyto žádosti 

nahlížela i sportovní komise; RM se domnívá, že poskytnuté dotace by měly jít na zařízení v katastru 

Turnova; na investice mimo katastr Turnova by si měli vyšetřit peníze z vlastních prostředků; díky sněhu 

vznikl další sportovní areál – běžecké tratě na Vrchhůře – lyžaři údržbu zajišťují z vlastních prostředků, 

neuvažuje Město o příspěvku? Klub lyžařů zatím o žádosti neuvažuje. 

 

Nahlášen střet zájmu – p. Mikula, p. Knížek, p. Svobodová 

 

usnesení ZM č. 46/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 ve výši 2.001.210 

Kč, z toho je určeno 1.403.071 Kč na provozní náklady a 598.139 Kč na sportovní činnost spolku 

a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-101 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 47/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s., IČ 15045544 ve výši 

877.470 Kč, z toho je určeno 708.367 Kč na provozní náklady a 169.103 Kč na sportovní činnost 

spolku a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-

102 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
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usnesení ZM č. 48/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 ve výši 679.222 

Kč, z toho je určeno 594.811 Kč na provozní náklady a 84.411 Kč na sportovní činnost spolku a 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-103 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 

usnesení ZM č. 49/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek AC Turnov, z.s., IČ 00527271 ve výši 539.995 Kč, z toho je určeno 

275.154 Kč na provozní náklady a 264.841 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-104 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 50/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek FK Turnov, z.s., IČ 26660385 ve výši 321.419 Kč, z toho je určeno 

166.304 Kč na provozní náklady a 155.115 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-105 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 51/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek HC Turnov 1931, z.s., IČ 27003345 ve výši 589.259 Kč, z toho je 

určeno 480.000 Kč na provozní náklady a 109.259 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-106 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 52/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z.s., IČ 49295071 ve výši 159.552 Kč, z toho 

je určeno 58.281 Kč na provozní náklady a 101.271 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-107 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 53/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tenisový klub Turnov o.s., IČ 15045145 ve výši 101.661 Kč, z 

toho je určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 41.661 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-108 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
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usnesení ZM č. 54/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561 ve výši 47.400 

Kč, z toho je určeno 30.000 Kč na provozní náklady a 17.400 Kč na sportovní činnost spolku a 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-109 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 55/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., IČ 15045480 ve 

výši 77.812 Kč, z toho je určeno 46.012 Kč na provozní náklady a 31.800 Kč na sportovní 

činnost spolku a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov 

č. 2-17-110 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 56/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek SKI club Turnov z.s., IČ 00529702 ve výši 27.700 Kč, z toho je 

určeno 20.000 Kč na provozní náklady a 7.700 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-111 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 57/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Klub lyžařů Turnov, z.s., IČ 15044840 ve výši 92.223 Kč, z toho je 

určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 32.223 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-112 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 58/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579 ve výši 40.786 Kč, z toho je 

určeno 35.000 Kč na provozní náklady a 5.786 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-113 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
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usnesení ZM č. 59/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s., IČ 27022650 ve výši 

6.291 Kč, z toho je určeno 5.000 Kč na provozní náklady a 1.291 Kč na sportovní činnost spolku 

a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-114 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

9. Účelová dotace pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o.   
 

Rozprava:  
      V rámci rozpočtu města pro rok 2016 byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 12. 2015 účelová 

dotace pro společnost Kulturní centrum Turnov, s.r.o. ve výši 260.000 Kč, která byla určena na spuštění 

klimatizace. Na jednání zastupitelstva města dne 30. 6. 2016 bylo usnesením č. 293/2016 rozhodnuto o 

poskytnutí této dotace a byla schválena smlouva č. 16-01, kterou byly finanční prostředky poskytnuty.  

Do konečného data realizace projektu 31. 7. 2016, které bylo uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace, 

vznikly příjemci dotace náklady s projektem pouze ve výši 175.679,54 Kč. Příjemce dotace proto vrátil do 

rozpočtu města částku 84.320,46 Kč.  

V souvislosti s projektem však vznikly i další náklady ve výši 78.774 Kč, které byly účtovány až po datu 

termínu realizace projektu. Příčinou byla časová náročnost projektu - zprovoznění a připojení klimatizace 

v budově KC Střelnice, kdy nebylo možné ukončit celý projekt k původně smluvenému datu 31. 7. 2016. 

Do tohoto data byly provedeny všechny práce bezprostředně spojené s tím, aby bylo možné klimatizaci 

používat. Po pracích bylo nutné smluvně i fakticky dokončit ještě navýšení jističe, který zajišťuje 

bezpečný chod systému, což proběhlo během podzimu 2016 a z důvodu zajištění skutečně 

bezproblémového chodu systému bylo třeba počkat s provedením konečné servisní prohlídky včetně 

opravy závad objevených po určité době provozu systému. S firmou, jež tuto prohlídku a opravy zajišťuje, 

byla dohodnuta fakturace těchto služeb až v samotném konci roku.  

Z uvedeného důvodu žádáme o schválení uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 78.774 Kč, 

která bude určena na dokončení realizace projektu spuštění klimatizace do 31. 7. 2017 a bude určena na 

náklady výše uvedených položek. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Houšková, p. Marková 

 

V diskusi zaznělo: nerozumím tomu, akce proběhla, je vyfakturovaná ke konci roku; proč bychom tedy 

měli něco schvalovat – přijde mi to, jako že se snažíme něco napravit, ale ještě více to papírově 

pohoršujeme; projekt byl ukončen podle smlouvy k 31. 7., neproinvestované prostředky se vrátily zpět; do 

konce termínu projektu neproběhla všechna nezbytná opatření, se kterými pan jednatel počítal, proto se 

provedly později, zálohová faktura je již vystavena; abychom se nedostali opět do časové tísně, jako 

v loňském roce, raději jsme prodloužily čas na dokončení, i když předpokládáme doložení všech 

potřebných materiálů v březnu 2017 

 

usnesení ZM č. 60/2017 
 

ZM rozhoduje  

o poskytnutí dotace ve výši 78.774 Kč pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. na dokončení projektu 

spuštění klimatizace a zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/2/3] 
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10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Diskuse: xxxxxxx – občan, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: stěhování úřadu do budovy bývalého internátu je vůči občanům necitlivé; stávající 

budovy jsou blíže k náměstí, občané jsou na ně zvyklí; jedna z budov je již prodána pro účely Muzea; náš 

záměr byl a je mít úřad co nejvíce pohromadě, aby občané nemuseli složitě přebíhat 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

11. Přestávka   
 

12. Plán rozvoje rodinné politiky   
 

Rozprava:  
      Předkládáme k projednání strategický dokument rodinné politiky „Plán rozvoje rodinné politiky 

Turnov r. 2017 – 2021“. Město Turnov mělo již jeden plán rozvoje rodinné politiky vytvořen, a to na 

období 2013-2016. Dokument byl schválen zastupitelstvem města Turnova dne 29. 11. 2012, usnesení č. 

189/2012. 

Plán rozvoje rodinné politiky byl připravován již v průběhu roku 2016, ke spolupráci byly osloveny 

jednotlivé odbory úřadu, příspěvkové organizace města Turnova i neziskové organizace, které mají ve své 

činnosti prorodinné aktivity a působí na území města Turnova. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 61/2017 
 

ZM schvaluje  

Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2017 - 2021. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

13. Volba člena Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě rezignace Ing. Petra Soudského na funkci člena Rady sdružení Vodohospodářského 

sdružení Turnov k 31. lednu 2017, je třeba na toto místo navolit nového zástupce za Město Turnov. 

 

Návrh p. Hocke – za koalici navrhujeme pana Kříže 

p. Kříž souhlasí s nominací 

 

Návrh p. Loukota – za opozici navrhujeme pana Hudce 

p. Hudec souhlasí s nominací 

 

usnesení ZM č. 62/2017 
 

ZM bere na vědomí  

písemnou rezignaci pan Ing. Petra Soudského z Rady sdružení VHS Turnov ke dni 31. 1. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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ZM volí  

jako zástupce Města Turnov v Radě sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov pana Tomáše 

Hudce od 1. 3. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/4/8] – nebylo přijato 
  
 

ZM volí  

jako zástupce Města Turnov v Radě sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov pana Ing. 

Michala Kříže od 1. 3. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/3/8] – nebylo přijato 
  

14. Zpoplatněné parkování v Turnově   
 

Rozprava:  
      Na základě jednání rady města 11.1.2017 předkládám zastupitelstvu města materiál týkající se 

systému zpoplatněného parkování v Turnově a jeho možných změn. 

Hned v úvodu bych rád zdůraznil, že samotný poplatek za parkování má především regulační charakter. 

Má zabránit dlouhodobému stání osobních vozidel na místech, kde je žádoucí výměna – koloběh 

automobilů.  

 

Diskuse: p. Loukota, p. Uchytil, p. Hocke, p. Hudec, p. Knížek, p. Špetlík, p. Sekanina, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: placení parkovného prostřednictvím SMS je krok kupředu; podpořili bychom 

myšlenku dopravní komise o 30 min. parkování zdarma na všech parkovištích – je to podpora pro 

podnikatele a vstřícný krok k občanům; v Semilech jsou spokojeni s parkovacími hodinami, díky 

kamerovému systému mají jistotu, zda auto přijelo; možná by bylo vhodné mít na náměstí omezené 

parkování na 2 hodiny; najdou se i lidé, kteří budou odbíhat každou 0,5 hodinu, aby přeparkovali; v ul. 

Nádražní parkují i zaměstnanci daných obchodů, kde budou parkovat oni, když v této lokalitě nemáme 

žádné záchytné parkoviště; jak se bude kontrolovat, že je pomocí SMS zaplaceno parkování? jsem pro 

moderní přístup, v tomto případě se držím zpět; pokud se budeme bavit o ul. Nádražní, je třeba k tomu 

přidat část Studentské ulice a prostor před Drahstavem 

 

usnesení ZM č. 63/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí s možností placení parkovacích poplatků 

pomocí SMS. 

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

 

Návrh p. Loukota 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí se zavedením 0,5 hodinového stání zdarma 

na všech parkovištích na území Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [10/5/9] – nebylo přijato 

  

 

 

 

 
 



15  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 16. 2. 2017 

usnesení ZM č. 64/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí se zavedením placeného parkovacího stání 

v ul. Nádražní včetně Studentské a prostoru před Drahstavem v tarifu 5 Kč /hodina a 20 Kč celý 

den. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/5] 
  

usnesení ZM č. 65/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí se zavedením přenosné parkovací karty na 

libovolné parkování kromě náměstí Českého ráje za 3 000 Kč ročně na konkrétní 3 SPZ osobních 

automobilů bez vyhrazeného místa. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/7] 
  

usnesení ZM č. 66/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí s úpravou tarifu parkování na parkovišti U 

raka 5 Kč za hodinu a 20Kč za den. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/5] 
  

15. Rozšíření partnerské smlouvy Greenway Jizera   
 

Rozprava:  
      Jedná se o upravenou verzi smlouvy z loňského roku, po tom, co se na zastupitelstvu vloni v květnu 

řešilo případné trasování Greenway Jizera přes obec Všeň. Nyní Vám předkládám ke schválení téměř 

totožnou smlouvu jako vloni, jen rozšířenou o obec Všeň a následně upravené trasování viz mapa 

Greenway Jizera jako příloha smlouvy a upravený systém financování dle stejného klíče ovšem 

rozšířeného o obec Všeň.  

 

Diskuse: p. Báča, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: jaká je jiná možnost trasování, v Modřišicích prý mají velké problémy s výkupem 

pozemků; jsou dvě trasy – jedna po hrázi – pozemky patří Povodí Labe; druhá vedle Jizera a tam právě 

jsou problémy s výkupem od soukromých vlastníků 

 

usnesení ZM č. 67/2017 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 235/2016 ve znění: ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci 

na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec 

Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec Svijany a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 68/2017 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – 

Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec 

Svijany a Obec Všeň a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

16. Zdravé město a místní Agenda 21   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám tradičně Zprávu o činnosti Zdravého města Turnova a MA21 za rok 2016. Zpráva 

obsahuje souhrnné informace za uplynulý rok včetně kompletního přehledu uskutečněných aktivit na 

území města Turnova. Zároveň předkládáme Plán zlepšování projektu Zdravého města a místní Agendy 

21 pro rok 2017.  

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 69/2017 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti Zdravého města Turnova a místní Agendy 21 za rok 2016 a schvaluje Plán 

zlepšování Zdravého města a MA21 pro rok 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

 

V Turnově dne 22. února 2017 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Ing. Michal Kříž 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Petr Soudský 

ověřovatel zápisu 

 


