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ZÁPIS 

Ustavujícího zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. října 2018 

 
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:             Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav 

Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, 
Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. 
Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, 
MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David 
Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, 
Dis., Daniela Weissová  

 
Nepřítomni: 

Omluveni: 

Tajemník  
úřadu:          Ing. Miroslav Šmiraus  
 
Ověřovatelé:          Ing. Tomáš Špinka, Eva Kordová   
 
Zapisovatelka:   Radka Vydrová  
 
Přítomno:            19 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 

Ing. Hocke přivítal všechny přítomné zastupitele a občany města Turnova.   

Ustavující zasedání ZM po složení slibu zastupitelů volí starostu, místostarosty, další členy RM a 

učiní ostatní potřebné úkony.  

 

 

2. Zpráva o průběhu voleb a ověření platnosti výsledků voleb v Turnově ve dnech 5. - 6. října 2018 

Vedoucí odboru správního Zdeněk Hovorka přednesl zprávu o průběhu voleb a ověření platnosti 

komunálních voleb v Turnově. Účast u voličů u voleb byla 47,09% . 

 

Rozdělení mandátů: 

1. Nezávislý blok  10 mandátů 

2. Pro turnovské občany  5 mandátů 

3. ANO 2011   5 mandátů 

4. ODS    4 mandáty 

5. Česká pirátská strana  3 mandáty 

 

 
Celkem je 13 nových zastupitelů. Ve lhůtě 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb 19. 10. 2018 nebyly 

podány žádné protesty o neplatnosti voleb.  

Volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018 byly ukončené a mandáty lze považovat za řádně zvolené. 
 

 

3. Představení zastupitelů 

Zvolení zastupitelé se postupně představili. 

 

 

4. Složení slibu 

Slib zastupitele: 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 

 

Usnesení ZM č. 274/2018 
ZM bere na vědomí, že předepsaný slib složilo všech 27 přítomných členů ZM. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 275/2018 
ZM bere na vědomí zprávu o průběhu komunálních voleb konaných ve dnech 5.- 6.10.2018 a o 

ověření platnosti jejich výsledků. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 

 

 

5. Zahájení vlastního jednání zastupitelstva města, schválení programu 

Předsedající potvrdil přítomnost 27 zastupitelů a prohlásil jednání zastupitelstva města Turnova za 

usnášeníschopné. Dále jmenoval ověřovatele zápisu pana Tomáše Špinku a paní Evu Kordovou, 

zapisovatelkou je Radka Vydrová.  

 

Program 

Pan Michal Kříž navrhl přidat bod, a to návrh hlasování o odstoupení a vzdání se mandátu Jany 

Svobodové.  

Po přečtení zprávy panem Hovorkou bylo všude ANO a nikde paní Svobodová. Takže si myslí, že 
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zastupitelé by měli jasně říci, jestli s člověkem, který byl 4 roky místostarostou za hnutí ANO, 

během čtyř let třikrát kandidoval v různých volbách za ANO, tak jestli s ním chtějí sedět v 

zastupitelstvu. 

 

Hlasování o upraveném programu dle návrhu p. Kříže: 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/9/10] nebylo přijato 

   

Předsedající p. Hocke do programu zasedání dle vyvěšení doplňuje volbu výboru ZM pro 

vodohospodářský majetek a zřízení výboru ZM pro sport. 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 
 

1 Úvod  Ing. Tomáš Hocke                                                                           18:00 – 20:30 

2 Ověřování platnosti voleb členové zastupitelstva města  
3 Představení jednotlivých zastupitelů Ing. Tomáš Hocke                                                                            
4 Složení slibu jednotlivých zastupitelů Ing. Tomáš Hocke                                                                                 
5 Schválení programu jednání, volba návrhové a volební komise Ing. Tomáš Hocke       
6 Volby vedení města – starosty, místostarostů a členů rady města 

(přidaný bod) 

Ing. Tomáš Hocke       

7 Volba starosty Ing. Tomáš Hocke       
8 Volba počtu místostarostů starosta města       
9 Volba místostarostů starosta města       
10 Stanovení počtu členů rady města starosta města       
11 Volba ostatních členů rady města starosta města                                                                                 
12 Další volby a jmenování 

- finanční výbor, kontrolní výbor, výbor zastupitelstva 

města pro vodohospodářský majetek, výbor 

zastupitelstva  města pro sport, oddávající  

starosta města 

starosta města 
 

13 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

města 

starosta města       

14 Volba a odvolání zástupců města ve Vodohospodářském sdružení 

Turnov a Krajské nemocnici Liberec (přidaný bod) 

starosta města                                                                                

15 Příspěvky občanů                                                                                  
16 Podněty a informace starosta města                                                                            

 

 

Usnesení ZM č. 276/2018 
ZM schválilo program zasedání. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 

 

Volba návrhové komise: 

p. Hocke navrhl složení návrhové komise: Mgr. Jaromír Frič, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Pavel Mlejnek 

          Usnesení ZM č. 277/2018 
ZM zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaromír Frič, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Pavel Mlejnek 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/2] 

 

Volba volební komise: 

p. Hocke navrhl složení volební komise: Ing. Michal Kříž, Karel Jiránek, David Schindler 
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Usnesení ZM č. 278/2018 
ZM zvolilo volební komisi ve složení: Ing. Michal Kříž, Karel Jiránek, David Schindler. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/2] 

Komise ze svého středu zvolila předsedu volební komise Ing. Michala Kříže. 

 

 

6. Volby vedení města – starosty, místostarostů a členů rady města 
p. Hocke - forma hlasování dle zákona je veřejná, pokud je schválena tajná volba, členové volební 

komise zajistí rozdání volebních lístků 
p. Kunetka – podal návrh na tajnou volbu 

 

                                                      Usnesení ZM č. 279/2018 
ZM schválilo tajnou volbu starosty, místostarostů a rady města. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 

 

 

7.  Volba starosty  

Paní Eva Kordová na funkci starosty Města Turnova za Nezávislý blok navrhuje p.Tomáše 

Hockeho 

Tomáš Hocke kandidaturu přijal. 

Další kandidáti nebyli navrženi.  

Diskuse: - 

 

p. Kříž – rozdáno 27 hlasovacích lístků, odevzdáno 27, 24 hlasů bylo pro pana Tomáše Hockeho 

 

 Usnesení ZM č. 280/2018 
ZM zvolilo v tajné volbě Ing. Tomáše Hockeho starostou Města Turnova. 

(Tajné hlasování: 24 hlasů pro) 

8.  Volba počtu místostarostů 

Starosta navrhl zvolit 2 uvolněné místostarosty a 1 neuvolněného místostarostu. 

 

Diskuse – p. Špinka, p. Miklík, p. Kříž, p. Mikula, p. Hocke, p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: 

Měl bych protinávrh. Byl bych rád, kdybychom se drželi zajetých kolejí, to znamená, že náš návrh 

bude takový, aby zastupitelstvo města zvolilo dva uvolněné místostarosty. Vysvětlím proč a začnu 

počty: Jičín 16 792, Třinec 37 056, Česká Lípa 37 510, všechna tato města zvládají svoji agendu v 

kombinaci 1+2. Turnov 14 395 potřebuje 1+3. Tímhle počtem se dostáváme na úroveň města, jako 

je Přerov, který má 45 tis., kteří svoji agendu už musí rozložit mezi 4 členy vedení města. Dovolte 

mi, abych citoval, abych dokázal, jak ta pozice je víceméně zbytná. Vycházím z doslovného přepisu 

z turnovské Volbiery, která proběhla před volbami. Cituji kolegu Miklíka, který říkal – Já bych byl 

také pro tři, nevidím důvod to měnit, myslím si, že pokud jde o mzdové náklady, tak ty úspory, jsou 

možné najít někde jinde než ve mzdě uvolněných představitelů samosprávy ve městě, takže já jsem 

pro tři. Kolega Mikula – Já si myslím, že tři jsou dostačující, nicméně jednoho z nich by měl více 

své práce delegovat na ty ostatní a jak tady kolega Vašák jezdit do Prahy, protože ty dotace nám tu 

chybí a pak si stavíme všechno za své vlastní peníze a pro Turnov je to drahý. Z tohoto důvodu si 

myslím, že tato pozice je zbytná. Mě by zajímalo, kolik to vůbec bude stát Turnov a kolik to bude 

stát turnovské občany. Já jsem se lehkým propočtem dostal na 2 a půl miliónu.  

Já bych chtěl reagovat, když jsem byl citovaný, tak já jsem tím samozřejmě myslel uvolněných, 

neuvolněných je samozřejmě něco jiného. Ale myslím si, že se to i tak vyplatí, ale nebudu to 

rozebírat.  

P. Hocke říkal na Volbiéře, že tento stav mu vyhovuje, kdy je jeden starosta a dva místostarostové. 

Všichni tři lídři koaličních stran v podstatě našim občanům před volbami lhali, protože říkali, že 
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stačí jeden starosta + dva místostarostové. Nehrajme si na uvolněného nebo neuvolněného. Já jsem 

to propočítal taky, že to vychází na 4 roky na 28 miliónů. Jaký je rozdíl za ty tři týdny, měsíc od té 

Volbiéry, co se změnilo? Ty jsi nevěděl, že máme problém ve VHS, no věděl, nevěděl jsi, že je 

problém koncepce sportu, no věděl. Takže najednou se ti to rozleželo v hlavě za ten týden nebo tři 

dny po volbách? A najednou máme o jednoho místostarostu navíc? Na začátku svého koaličního 

prohlášení máte, že budete zodpovědná koalice a že budete šetřit peníze občanům. Takhle je 

šetříme? Cca 2,8 miliónů za 4 roky? Kolik to je chodníků, kolik to je silnic, to je v podstatě jedno, 

možná dvě dětská hřiště, dvě hřiště u škol, jedno kolem dvou mil., pak jedno menší hřiště u školy, 

jedno menší u školky. Chtěl bych na to odpověď od vás tří.  

Já jsem na Volbiéře jako jeden z mála zastával názor, že čím je lidí ve vedení města více, tak tím 

více můžou promlouvat do chodu města a můžou být dalším kontrolním mechanismem k 

městskému úřadu, obecně k úředníkům. A můžou do toho aktivně vstupovat. Samozřejmě, čím 

bude ve vedení města méně lidí, tak tím víc to bude na iniciativě úřadu a samozřejmě i tak to město 

může fungovat. Já jsem zastáncem toho, že samospráva má zasahovat a řídit město a s touto 

myšlenkou navrhuji třetího neuvolněného místostarostu. Jsem si vědom toho, že ty náklady nejsou 

malé, nerozporuji to, na druhou stranu musím říci, že se mi bohužel nepodařilo za mých 5 a půl let 

starostování vyřešit ty otázky, které má třetí neuvolněný místostarosta řešit. V tom denním běhu 

starostování se mi to nepodařilo a musím říci, že za uplynulé čtyři roky jsem byl na hranici svých 

jak fyzických, tak psychických schopností. O moc víc toho ze mě nedostanete ani poté, co jste mě 

teď zvolili starostou. Prostě je to na hraně. Pakliže aspoň trošku nezvolním, tak budu rád, když 

čtyřletý mandát dám dohromady. Takto otevřeně s vámi hovořím, a proto hledám třetího 

místostarostu.   

Já bych zareagoval asi tak, že téma vody a sportu jsou tématy, se kterými jsme šli do voleb a pevně 

věříme v to, že se to městu vyplatí. 

Já mám podobný názor, že se to městu vyplatí a teď se to nedá hodnotit. Přínosy pro město můžou 

být daleko vyšší než náklady. 

Když to tak poslouchám, nebude lepší třeba čtyři nebo pět? Abyste si rozdělili každý jednu oblast a 

mohli se tomu stoprocentně věnovat? Když slyším, že to jsou hrozné přínosy, tak třeba pět 

místostarostů a město bude úplně jinde.  

Já ten názor nikomu neberu, je to demokratická diskuse. 

Já si dovolím takovou filozofickou otázku. Není to, pane starosto, náhodou proto, že jste si špatně 

vybral svůj tým? Že jste si špatně zvolil místostarosty? 

O obrázku, co si o nás myslí lidé odpovídají volby. Podle toho dostaneme nějaký počet hlasů. 

Kdybychom byli tak špatný, tak asi nedostaneme tolik hlasů, kolik jsme dostali. Takže proto se 

domnívám, že jsme to tak špatně nedělali.  

 

p. Špinka navrhl usnesení: 

ZM stanovuje počet uvolněných místostarostů na dva. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/15/3] nebylo schváleno 

 

Usnesení ZM č. 281/2018 
ZM stanovuje počet uvolněných místostarostů na dva a jednoho neuvolněného místostarostu. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/4/2] 

 

 

9. Volba místostarostů 

a) Volba prvního uvolněného místostarosty zastupujícího starostu dle §104 zák. o obcích 128/2000. 

Za NB p. Hana Maierová na funkci 1. místostarosty Města Turnova za Nezávislý blok navrhla p. 

Petru Houškovou  

Petra Houšková kandidaturu přijala.  

Další kandidáti nebyli navrženi.  

Diskuse:  -  
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p. Kříž – rozdáno 27 hlasovacích lístků, odevzdáno 27, 22 hlasů bylo pro paní Petru Houškovou 

 

Usnesení ZM č. 282/2018 
ZM zvolilo tajnou volbou Mgr. Petru Houškovou uvolněnou místostarostkou Města Turnova, která 

zastupuje starostu dle § 104, zákona 128/2000Sb. 

(Tajné hlasování: 22 hlasů pro) 

 

b) Volba druhého uvolněného místostarosty.  

p. Václav Hájek na funkci 2. místostarosty Města Turnova navrhl Janu Svobodovou 

p. Jana Svobodová kandidaturu přijala. 

p. Jaromír Frič na funkci 2. místostarosty Města Turnova navrhl Evu Kordovou 

p. Eva Kordová kandidaturu nepřijala 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Kunetka, p. Miklík 

V diskusi zaznělo: 

Koaliční partnery bych chtěl upozornit, koho budou volit, jakou budou mít místostarostku. Paní 

Janu Svobodovou, která čtyři roky dělala místostarostku za ANO, 3x během těch čtyř let 

kandidovala za ANO, byla zvolena 2x za ANO, takže tím, že jste si odhlasovali, že nebudete 

spolupracovat s ANO, máte trošku trhliny v tom vašem plánu. 

Máte pravdu, my jsme deklarovali, že s ANO spolupracovat nikdy nebudeme a myslím si, že jsme 

to neporušili. Oni se ty povolební vyjednávání vyvíjely docela složitě a my jsme tu nominaci NB, 

který nominoval vaši bývalou kolegyni, přijali s tím, že my nebudeme mluvit do personálních 

otázek NB, stejně jako my jsme nechtěli, aby kdokoli mluvil do našich nominací.  

Pro nás je důležité, že koaliční smlouva není podepsána s ANO, což jsme deklarovali před volbami.   

Takže je to úplně stejné, jako že chcete dva místostarosty a budou tři.  

 

p. Kříž – rozdáno 27 hlasovacích lístků, odevzdáno 27, 19 hlasů bylo pro paní Janu Svobodovou 

 

Usnesení ZM č. 283/2018 
ZM zvolilo v tajné volbě Mgr. Janu Svobodovou uvolněnou místostarostkou Města Turnova. 

(Tajné hlasování: 19 hlasů pro) 

 

c) Volba třetího neuvolněného místostarosty 

p. Josef Uchytil na funkci třetího neuvolněného místostarosty Města Turnova navrhl Jiřího Mikulu. 

p. Jiří Mikula kandidaturu přijal. 

Další kandidáti nebyli navrženi. 

Diskuse:  -  

 

p. Kříž – rozdáno 26 hlasovacích lístků, odevzdáno 26, 21 hlasů bylo pro pana Jiřího Mikulu. 

 

Usnesení ZM č. 284/2018 
ZM zvolilo tajnou volbou Jiřího Mikulu neuvolněným místostarostou Města Turnova. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/4/1] 

 

10.  Stanovení počtu členů RM 

V Radě města může být max. 1/3 počtu členů Zastupitelů města, využíváme dlouhodobě tohoto 

počtu. Starosta navrhuje 9 členů RM, což bylo i doposud. Nikdo nemá jiný návrh.  

 

Usnesení ZM č. 285/2018 
ZM stanovilo počet členů Rady města Turnova na devět. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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11. Volba ostatních členů RM 

p. Tomáš Hocke pověřen třemi koaličními stranami přednesl společnou kandidátku na radní Města 

Turnova: p. Eva Kordová, p. Hana Maierová, p. Josef Uchytil, p. Michal Loukota, p. Zbyněk 

Miklík.  

Nikdo jiný nenavrhl další kandidáty do RM. 

Všichni navrhovaní se svou kandidaturou souhlasili. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Loukota, p. Hocke 

V diskusi zaznělo:  

Pan Loukota je v největším střetu zájmu jako ředitel ZŠ, čili velké příspěvkové organizace města, 

bude chodit za dveře při radě města? A jak to bude, když budete probírat rozpočet? To tam přijdeš 

jako radní, jako ředitel, jako zastupitel, jako podřízený nebo jako rovný si s radními? 

Samozřejmě je to obsaženo v koaličním prohlášení, já jsem to sám inicioval, protože jsme více 

transparentní. Je tam právě napsáno, že se nebudu účastnit střetových bodů, což se samozřejmě týká 

příspěvkové organizace, v mém případě ZŠ, ale v diskusi se vyjádřit můžu. Takže se vyjádřím v 

diskusi a potom co se týká těch střetových bodů, tak nebudu přítomen. 

Mně jde spíš pak o to, až půjdeš jednat o rozpočtu, tak tam půjdeš jako radní/ředitel? 

Vyjednávání o rozpočtu už proběhlo, byl jsem tam jako ředitel a jako ředitel jsem obhajoval 

rozpočet příspěvkové organizace.  

Ale to jsi byl pořád jako opoziční zastupitel a teď už budeš jako radní. Čili ty si sám sobě budeš 

schvalovat rozpočet na radě? 

Nebudu si sám schvalovat rozpočet, protože se nebudu účastnit těchto střetových bodů. 

Takže tam pak za tebe bude zástupkyně místo tebe? 

Já nebudu hlasovat na radě, protože to je ten střetový bod, ale při projednávání tam samozřejmě 

budu jako ředitel příspěvkové organizace. 

A když pak budeš jako ředitel příspěvkové organizace projednávat rozpočet než se vůbec začne 

schvalovat? Myslím, když se začne dělat rozpočet, tak máte kolečko s vedením města atd. A v tu 

chvíli jsi i ty součástí vedení města jako radní? 

V tu chvíli jsem tam za organizaci a projednávám rozpočet jako ředitel příspěvkové organizace, ale 

u schválení rozpočtu na radě přítomen nebudu. 

Já jsem to pochopil, pan ředitel přijde jako ostatní ředitelé příspěvkových organizací se mnou 

projednávat rozpočet a až se bude projednávat na RM, tak u toho nebude. Rozpočet města Turnova 

je ve své finální části schvalován zastupitelstvem města. 

 

p. Kříž – rozdáno 26 hlasovacích lístků, odevzdáno 26, 24 hlasů bylo pro paní Evu Kordovou, 22 

hlasů pro paní Hanu Maierovou, 21 hlasů pro pana Michala Loukotu, 21 hlasů pro pana Michala 

Loukotu, 20 hlasů pro pana Zbyňka Miklíka. 

 

Usnesení ZM č. 286/2018 
ZM zvolilo tajnou volbou Evu Kordovou, PhDr. Hanu Maierovou, RNDr. Josefa Uchytila, Mgr. 

Michala Loukotu a Ing. Zbyňka Miklíka za další členy Rady Města Turnova. 

 

 

Tajné hlasování: 
p. Eva Kordová – 24 hlasů 

p. Hana Maierová – 22 hlasů 

p. Josef Uchytil – 21 hlasů 

p. Michal Loukota – 21 hlasů 

p. Zbyněk Miklík – 20 hlasů 
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12. Další volby a jmenování 

 

a) Zřízení finančního výboru  
p. Hocke  - na základě dohod napříč ZM navrhuji pro toto volební období 7 členů. 

 

Usnesení ZM č. 287/2018 
ZM zřizuje finanční výbor a stanovuje jeho počet členů na 7. 

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

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji tyto členy: Jaroslava Knížka (ANO), Ondřeje 

Fotra (NB), Jiřího Kovačičina (NB), Josefa Uchytila (PROTO), Jaromíra Pekaře (ODS), Lumíra 

Šubrta (společná nominace), Davida Schindlera (PIRÁTI).  

Všichni s kandidaturou souhlasí. 

Jiný návrh není. 

Diskuse: - 

 

Usnesení ZM č. 288/2018 
ZM zvolilo za členy finančního výboru Ing. Jaroslava Knížka, Bc. Ondřeje Fotra, Ing. Jiřího 

Kovačičina, RNDr. Josefa Uchytila, Dis., Ing. Jaromíra Pekaře, Ing. Lumíra Šubrta, Davida 

Schindlera.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/2] 

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji jako předsedu pana Jaroslava Knížka. 

 

Usnesení ZM č. 289/2018 
ZM zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Knížka. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 

 

 

b)  Zřízení kontrolního výboru 

 

p. Hocke  - na základě dohod napříč ZM navrhuji pro toto volební období 7 členů. 

 

Usnesení ZM č. 290/2018 
ZM zřizuje kontrolní výbor a stanovuje počet jeho členů na 7. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji tyto členy: Lukáše Bělohradského (ODS), Jana 

Lochmana (PROTO), Jiřího Veleho (NB), Dagmar Brabcová (ODS), Daniela Weissová (PIRÁTI), 

Jindřich Zeman (společná nominace), Josefa Zajíčka (ANO) 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Weissová 

V diskusi zaznělo: 

Rád bych požádal o to, aby jako v každém jiném městě, kde bývá tradicí, že v kontrolním výboru 

má většinu opozice, tak aby to tak bylo i v Turnově. Bylo to tak i v minulém období, myslím, že 

kontrolní výbor pracoval dobře, koneckonců jeho výsledky práce se dost detailně probíraly a já 

bych byl moc rád, aby se na příštím zastupitelstvu buď navýšil počet členů kontrolního výboru, 

nebo aby opozice získala většinu. 

Já se nebráním o tom diskutovat, musím říci, že v kontrolním výboru má ODS 2 členy, asi jako 

jediná strana. V této chvíli jsem připraven na 7 s tím, že předsedou kontrolního výboru by se měl 

stát p. Bělohradský, abychom dali najevo kontrolní funkci, kterou skutečně vnímáme ze strany 
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opozice. 

Daniela Weissová (PIRÁTI) se vzdává kandidatury ve prospěch ANO, navrhovaný je Jaroslav Men. 

Eva Honzáková nepřijala kandidaturu, navrhovaný je Jindřich Zeman (společná nominace). 

 

Všichni s kandidaturou souhlasí. 

 

Usnesení ZM č. 291/2018 
ZM zvolilo za členy kontrolního výboru Lukáše Bělohradského, Jana Lochmana, Jiřího Veleho, 

Dagmar Brabcovou, Jaroslava Mena, Jindřicha Zemana, Josefa Zajíčka. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/1/0] 

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji jako předsedu pana Lukáše Bělohradského. 

 

Usnesení ZM č. 292/2018 
ZM zvolilo předsedou kontrolního výboru Lukáše Bělohradského. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/1/0] 

 

 

c)  Volby do výboru ZM pro vodohospodářský majetek 
 

Usnesení ZM č. 293/2018 
ZM odvolává stávající členy výboru pro vodohospodářský majetek Ing. Tomáše Hockeho, Jiřího 

Mikulu, Ing. Milana Vašáka, Ing. Michala Kříže, Ing. Vítězslava Sekaninu, RNDr. Josefa Uchytila 

Dis., Františka Zikudu. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

p. Hocke  - na základě dohod napříč ZM navrhuji pro toto volební období 7 členů. 

 

Usnesení ZM č. 294/2018 
ZM stanovuje počet členů výboru pro vodohospodářský majetek na 7. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji tyto členy: Jiřího Mikulu (PROTO), Tomáše 

Hockeho (NB), Zbyňka Miklíka (PIRÁTI), Lukáše Bělohradského (ODS), Martina Hrubého (NB), 

Michala Kříže (ANO), Milana Vašáka (společná nominace). 

Všichni s kandidaturou souhlasí. 

Jiný návrh není. 

Diskuse: - 

 

Usnesení ZM č. 295/2018 
ZM zvolilo za členy výboru pro vodohospodářský majetek Jiřího Mikulu, Ing. Tomáše Hockeho, 

Ing. Zbyňka Miklíka, Lukáše Bělohradského, MUDr. Martina Hrubého, Ing. Michala Kříže, Ing. 

Milana Vašáka (společná nominace). 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji jako předsedu pana Jiřího Mikulu. 

 

Usnesení ZM č. 296/2018 
ZM zvolilo předsedou výboru pro vodohospodářský majetek Jiřího Mikulu. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 
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d)   Zřízení výboru pro sport 

p. Hocke  - na základě dohod napříč ZM navrhuji pro toto volební období 9 členů, důvodem zřízení 

výboru ZM pro sport je především nutné navázání zastupitelů, sportovního prostředí a financí na 

městský rozpočet. Rovněž bude nutné rozhodnout o investicích a vlastnictví klíčových sportovišť 

v Turnově. Dva členové za TJ Turnov a TJ Sokol Turnov budou dovoleni později, celkem bude 9 

členů. 

 

Usnesení ZM č. 297/2018 
ZM zřizuje výboru zastupitelstva pro sport a stanovuje počet členů výboru pro sport na 7. 

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

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji tyto členy: Jiřího Mikulu (PROTO), Janu 

Svobodovou, Zbyňka Miklíka (PIRÁTI), Tomáše Špinku (ODS), Jaroslava Knížka (ANO), Jiřího 

Veleho (NB), Jindřicha Kořínka (společná nominace), zástupce TJ Turnov, zástupce TJ Sokol 

Turnov. 

 

Usnesení ZM č. 298/2018 
ZM zvolilo za členy výboru pro sport Jiřího Mikulu, Mgr. Janu Svobodovou, Ing. Zbyňka Miklíka, 

Ing. Tomáše Špinku, Ing. Jaroslava Knížka, Jiřího Veleho, Bc. Jindřicha Kořínka. 

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

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji jako předsedu pana Jiřího Mikulu. 

 

Usnesení ZM č. 299/2018 
ZM zvolilo předsedu výboru pro sport Jiřího Mikulu. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 

 

 e)   Volba oddávajících 

Oddávajícími jsou ze zákona starosta města a místostarostové města vč. neuvolněného 

místostarosty.  

Dle nominací jsou navrhováni zastupitelé Eva Kordová, Michal Loukota, Daniela Weissová, David 

Schindler, Jaromír Frič. 

 

Usnesení ZM č. 300/2018 
ZM jmenuje oddávajícími tyto zastupitele: Evu Kordovou, Mgr. Michala Loukotu, Danielu 

Weissovou, Davida Schindlera a Mgr. Jaromíra Friče. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 

 

13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Materiál představil tajemník úřadu p. Miroslav Šmiraus 

Odměny jsou stanoveny v maximální výši a jsou dány Nařízením vlády. Usnesení vycházejí z praxe 

minulého období. 

 

 

Diskuse: p. Frič, p. Šmiraus 

V diskusi zaznělo: 

To už bylo minulé volební období? V kolektivní smlouvě je nastaveno, že můžete požádat jako 

uvolnění členové o příspěvek na rekreaci. 

V podstatě tohle už tak neplatí, my máme v kolektivní smlouvě, že ze soc. fondu se platí příspěvek 

na obědy, půjčky a ze zbytku se vytváří osobní účty, ze kterých může každý zaměstnanec čerpat. A 

od r. 2017 Zákon o obci řekl, že uvolnění členové zastupitelstva budou postaveni zhruba na roveň 
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zaměstnanců úřadu. Proto mají stejná práva jako zaměstnanci. 

 

Usnesení ZM č. 301/2018 
Zastupitelstvo města stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v 

následujících částkách: 

Člen rady: Maximální výše dle nařízení vlády č. 318 z 11.9.2017 v platném znění. 

Předseda výboru/komise: Maximální výše dle nařízení vlády č.318 z 11.9.2017 v platném znění. 

Neuvolněný místostarosta: Maximální výše dle nařízení vlády č.318 z 11.9.2017 v platném znění,  

a to ode dne zvolení 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: Maximální výše dle nařízení vlády č.318 z 11.9.2017 v 

platném znění, a to od 30.10.2018. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 302/2018 
ZM zvyšuje odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání 

projevu vůle snoubenců, a to o částku 200 Kč/ 1 svatební obřad max. však 2000,-Kč/ 1 měsíc a to 

ode dne jmenování.    

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 303/2018 
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce stanovuje ZM 

odměnu ve výši 3 odměn za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce, a to ode 

dne jmenování do funkce.   

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 304/2018 
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o 

starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství takto: 

uvolnění zastupitelé - pondělí až pátek - 500 Kč / den, sobota, neděle - 800 Kč / den 

neuvolnění zastupitelé - pondělí až neděle - 800 Kč / den,  

a to ode dne jmenování. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 305/2018 
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti 

se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech.  

Uvolnění i neuvolnění zastupitelé - 800 Kč / den a to od 30. 10. 2018. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 306/2018 
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na stravování ve výši 63% hodnoty stravenky pro uvolněné 

členy ZM ze sociálního fondu, a to ode dne zvolení. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/1/0] 

 

Usnesení ZM č. 307/2018 
ZM schvaluje příspěvek dle bodu h) a i) § 80 v max. výši osobního účtu dle kolektivní smlouvy pro 

uvolněné členy ZM, a to ode dne zvolení. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/2] 
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14. Volba a odvolání zástupců města ve Vodohospodářském sdružení Turnov a Krajské nemocnici 

Liberec 

 

Rada Vodohospodářského sdružení Turnov 

 

            Usnesení ZM č. 308/2018 
ZM odvolává z Rady Vodohospodářského sdružení Turnov pana Ing. Michala Kříže, Ing. Tomáše 

Hockeho a Ing. Milana Hejduka jako zástupce Města Turnov k 30. říjnu 2018. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji tyto členy: pana Jiřího Mikulu, pana Tomáše 

Hockeho a pana  Milana Hejduka.  

 

Usnesení ZM č. 309/2018 
ZM volí do Rady Vodohospodářského sdružení Turnov pana Jiřího Mikulu, Ing. Tomáše Hockeho 

jako zástupce Města Turnov od 31. října 2018 a Ing. Milana Hejduka jako zástupce města Turnov 

od 31. října 2018 do 31. prosince 2018. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

 

Dozorčí rada Vodohospodářského sdružení Turnov 

 

Usnesení ZM č. 310/2018 
ZM odvolává z dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov pana Jiřího Mikulu jako 

zástupce města Turnov k 30. říjnu 2018. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji pana Michala Kříže.  

 

 

Usnesení ZM č. 311/2018 
ZM volí do dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov pana Ing. Michala Kříže jako 

zástupce města Turnov od 31. října 2018. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 

 

 

Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

 

Usnesení ZM č. 312/2018 
ZM odvolává z dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. pana Ing. Jaroslava Knížka jako 

zástupce Města Turnov. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/3/2] 

 

p. Hocke – na základě nominací napříč ZM navrhuji pana Josefa Uchytila.  

 

 

Usnesení ZM č. 313/2018 
ZM volí do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. pana RNDr. Josefa Uchytila, Dis. jako 

zástupce Města Turnov. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 
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15. příspěvky občanů 

p. xxxxxxxxx – děkuje zastupitelům za demokratickou cestu, děkuje za to, že se vedení města 

nebude opírat o hnutí, které je vedené trestně stíhaným agentem Státní bezpečnosti, vyzývá 

zastupitele ANO, aby zvážili setrvání. 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

16. podněty, informace 

Zastupitelstvo bude probíhat, jako v minulých letech, každý poslední čtvrtek v měsíci od 17 hod. V 

prosinci bude jednání 13. prosince, starosta by byl rád, kdyby rozpočet města byl schválený v 

prosinci. Starosta pozval občany na setkání s občany z Kobylky, Bukoviny a Dolánek, které bude 

14. 11. 2018. 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 V Turnově dne 8. listopadu 2018 

 

 

     

 

 

 

 ……………………..  …………………….  …………………………          

              Ing. Tomáš Hocke    Ing. Tomáš Špinka           Eva Kordová                                          


