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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. února 2019  

(2. zasedání v roce) 
 

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, 
Eva Kordová, Jiří Kos, 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: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž             
 
Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Michal Loukota, Jiří Kos 

Přítomno 17 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. 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
      Zastupiteli nebyl navržen žádný jiný bod. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 28/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 
1. Úvod Ing. Tomáš Hocke                                                                                17:00 – 17:10      

Záležitosti Městské policie 

2. Výroční zpráva o bezpečnostní situaci Města Turnov za rok 2018 - 

Policie ČR a Městská policie Turnov 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                17:10 – 17:45      

Záležitosti odboru správy majetku                                                                                                               
3. 

4.  

5. 

Investiční priority Města Turnova pro období 2019 – 2023 

Základní škola Mašov – další postup 

Žaloba o určení vlastnictví - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (SBD) 

Ing. Tomáš Hocke 

 

 

                                                                           

17:45 – 18:15 

 

 

      

6. 

 

Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu 

bytového fondu Města Turnova 

                                                                                 

  7.          Příspěvky občanů                                                                                                                                              18:15 – 18:25 

Přestávka                                                                                                                                                                         18:25 – 18:35 

Záležitosti vedení města 

8. Vodohospodářské sdružení Turnov - výsledky jednání RS, úprava stanov Jiří Mikula 18:35 – 19:00 

9. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2019   

10. Participativní rozpočet 2019 Mgr. Petra Houšková                                                                                19:00 – 19:15      

11. Měření hlučnosti na Náměstí Českého ráje Karel Jiránek – zastupitel 

města                                                                           

19:15 – 19:30      

12. Krajská nemocnice Liberec, a.s. - pozvánka na valnou hromadu Ing. Tomáš Hocke                                                                           19:30 – 19:40     

13. Kontrolní výbor ZM - plán činnosti na rok 2019 Lukáš Bělohradský - 

předseda kontrolního 

výboru ZM                                                                           

19:40 – 19:50      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

14. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Smlouva SGEI, změna zakladatelské 

listiny 

Mgr. Jana Svobodová                                                                           19:50 – 20:00      

 

2. Výroční zpráva o bezpečnostní situaci Města Turnov za rok 2019 - Policie ČR a 

Městská policie Turnov   
 

Rozprava:  
      Předkládáme výroční zprávu o činnosti Městské policie a Policie ČR v roce 2018. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Drahoňovský, p. Trucka, p. Frič, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Jsem rád, že žiju v bezpečném městě. Ve výroční zprávě je informace o kontrole řidičů Městskou 

policií, kteří jezdí pod vlivem alkoholu; Za posledních 10 let bylo 19 řidičů pod vlivem alkoholu,  31 řidičů pod 

vlivem omamných látek. Řeší se stovky dopravních přestupků; Setkáváme se spíš s tím, že řidič má zákaz řízení, a 

přesto řídí. 

Děkuji za preventivní programy a za řízení dopravy v ranní dopravní špičce. 

Letos to bude dopravně náročné kvůli rekonstrukci Nádražní ul. a rekonstrukce mostů přes Jizeru. 

 

 

Usnesení ZM č. 29/2019 
 

ZM bere na vědomí  
předložené výroční zprávu Městské policie a Policie ČR za rok 2018. 
 

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

3. Investiční priority Města Turnova pro období 2019 – 2023   
 

Rozprava:  
      Na základě dlouhodobé koncepce plánování investičních akcí města předkládám materiál soustřeďující 

informace týkající se investic, rekonstrukcí a oprav.  
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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. 

Hlasování o záměru proběhlo prostým seřazením investičních záměrů od nejvíce preferovaného k nejméně 

preferovanému záměru v jednotlivých kategoriích. Nejvíce preferovaný projekt dostal maximum bodů. V kategorii 

akce nad 10 mil.Kč, tak nejpreferovanější záměr dostal od zastupitele 15 bodů, v kategorii akcí pod 10 mil.Kč dostal 

od zastupitele nejpreferovanější záměr 29 bodů. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 30/2019 
 

ZM bere na vědomí  
anketu zastupitelů Investiční priority Města Turnova pro období 2019 – 2023. 
 

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

  
 

4. Základní škola Mašov - další postup   
 

Rozprava:  
      Na základě vyhodnocení ankety zastupitelů města o investičních prioritách města 2019-2023 navrhuji zahájit 

výběrové řízení na akci Rekonstrukce ZŠ Mašov s realizací v roce 2020-2021. 

 

Navrhuji do projektu zahrnout následující úspory: 

- Redukce akustických podhledů pouze na přístavbu  0,2 mil.Kč 

- Vynechání dřevěného obkladu přístavby  1 mil.Kč 

- Záměna části hliníkových oken za plastová   0,2 mil.Kč 

- Zrušení střešního světlíku    0,2 mil.Kč 

- Zrušení akumulační nádrže na dešťovou vodu  0,1 mil.kč 

- Skládkovné (v případě, že bychom našli uplatnění pro výkopek) 

0,9 mil.Kč 

       Celkem tedy 2,6 mil.Kč s DPH 

 

V případě započtení těchto úprav by mohl rozpočet stavby klesnout na 44,4 mil.Kč vč. DPH. 

Výběrové řízení navrhuji ohraničit částkou 45 mil.Kč vč. DPH. V případě neúspěchu VŘ máme šanci upravit 

finanční hranici a ještě v brzkých podzimních měsících výběrové řízení zopakovat. 

 

Navrhovaný harmonogram: 

- 03/2019 - úprava výkazu výměr 

- 05/2019 - vypsání VŘ radou města 

- 07/2019 – výsledky VŘ 

- 09-10/2019 časový prostor pro případné opětovné vypsání VŘ 

- 03/2020 zahájení stavby 

- 05/2021 ukončení stavby 

- 09/2021 zahájení nového školního roku v opravené škole 

 

ZŠ Mašov se přechodně přesune do prostor Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy v Alešově 

ulici. Tyto prostory jsou již zajištěny. 

 

Diskuse: p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: Je to zásadní rozhodnutí. Za minulé volební období do školských objektů šlo cca 30 mil. Kč. 

Částka 45 mil. je velice vysoká. Ostatní školy nebudou mít tedy možnost na další investice. Až bude škola 

zrekonstruovaná, bude mít nejlepší zázemí a bude mít nejpříznivější prostory pro vzdělávání dětí s širokým spektrem 

speciálně vzdělávacích potřeb. 

 

 

Usnesení ZM č. 31/2019 
 

ZM schvaluje  
realizaci akce Rekonstrukce ZŠ Mašov a pověřuje odbor správy majetku přípravou výběrového 
řízení na dodavatele stavby s podmínkami dle předloženého návrhu. ZM pověřuje starostu 
města zařadit tuto akci do návrhu rozpočtu města 2020-2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
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5. Žaloba o určení vlastnictví - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(SBD)   
 

Rozprava:  
      Na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) Vám předkládáme k 

posouzení žádost o navrácení pozemků pod některými bytovými domy z vlastnictví města zpět do vlastnictví České 

republiky. 

 

Dne 6. prosince 2018 byl vydán rozsudek Okresním soudem v Semilech ve věci žalobkyně - Česká republika - Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových proti žalovanému Městu Turnov o určení vlastnického práva k 

nemovitým věcem částečným rozsudkem určuje, že žalobkyně je vlastníkem pozemků 2600/87, 2600/112, 2600/91, 

2544/3, 2600/104, 1213/4, 1213/5, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1213/10, 1213/11, 1310/3, 2600/99, 2600/118, 2600/38 a 

2600/95 nacházejících se v katastrálním území Turnov, zapsaných na LV 10001 pro Katastrální pracoviště pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily a pozemků p. č. St. 641, 639, 551, 552, 553 a 564 nacházejících se v 

katastrálním území Daliměřice, zapsaných na LV 10001 pro Katastrální pracoviště pro Liberecký kraj, Katastrální 

pracoviště Semily." a dále, že "o vlastnictví k pozemku p. č. 2600/27 o výměře 198 m2 podle geometrického plánu č. 

5-303-80 ze dne 20.2.1980 vypracovaného Geodézií n. p. Pardubice pro vyznačení č.p. 1423 a o nákladech řízení 

bude rozhodnuto v konečném rozsudku. " 

 

Na základě pokynu pana starosty Ing. Tomáše Hockeho bylo proti Rozsudku Okresního soudu v Semilech podáno 

odvolání. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 32/2019 
 

ZM bere na vědomí  
informace o průběhu vedeného soudního sporu ve věci určení vlastnictví pozemků pod bytovými 
domy. Žalobce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proti žalovanému Městu 
Turnov. 
 

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

 

6. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnova   
 

Rozprava:  
      Dle statutu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova (dále jen fond)  předkládáme zprávu o 

čerpání finančních prostředků tohoto fondu v roce 2018. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 33/2019 
 

ZM bere na vědomí  
zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 
Turnova v roce 2018. 
 

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

7. Příspěvky občanů   
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8. Vodohospodářské sdružení Turnov - výsledky jednání Rady sdružení, úprava 

stanov   
 

Rozprava:  
      Na základě usnesení Zastupitelstva města Turnova č. 29/2019 jsem předložil Radě sdružení (RS) VHS konané 

dne 13.2.2019 v Semilech materiál o záměru poskytnutí finančního příspěvku Města Turnova pro VHS Turnov 

směřující ke snížení ceny vodného a stočného pro rok 2019.  

Bylo navrženo usnesení:  

RS VHS souhlasí se záměrem Města Turnova na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 mil. Kč. A stanovuje 

cenu vodného a stočného od 1.3.2019 na úroveň roku 2018.  

RS VHS po diskusi přijala usnesení RS č.18/2019 :  

RS projednala záměr města Turnova a konstatuje, že nejde uskutečnit. (hlasování: 20/2/2)  

A dále RS projednala návrh dodatku č.1 ke stanovám VHS Turnov a doporučuje, po projednané úpravě, jeho 

schválení na zastupitelstvech členských měst a obcí. (hlasování: 21/0/2) - usnesení RS č. 19/2019.  

 

Návrh stanov byl projednán na Vodohospodářském výboru dne 14.2.2019 a bylo přijato usnesení: 

Vodohospodářský výbor doporučuje ZM neschválit verzi stanov. Hlasováno 4/0/1 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Špinka, p. Mikula, p. Miklík, p. Hrubý, p. Bělohradský, p. Loukota, p. Weissová, p. 

Uchytil, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Velmi mě mrzelo, když jsem vnímala postupné napětí poslední roky a měsíce vůči Turnovu. 

Nesouhlasím s tím, že bychom dodatek neměli schválit. V materiálu se píše, že se přenáší pravomoce na ředitele 

svazku. Stanovy platí stále, jde pouze o dodatek, který by měl řešit pouze organizační strukturu. Stávající stanovy, 

které dodatkem nebudou dotčeny, popisují pravomoci rady sdružení. Pokud jsou vymezeny kompetence, není to tak, 

že by to bylo nekontrolované. Starostové menších obcí jsou spokojeni s fungováním VHS, protože za ně zajišťuje 

odpovědnost, aby byla kvalitní vodu, aby fungovaly kanalizace. Jestli schválíme dodatek, vyšleme signál k ostatním 

obcím, že máme snahu o normalizaci vztahů, které jsou narušené. Bude to nelehká cesta. Navrhuji schválit dodatek, 

považuju to za vstřícné gesto obcím, které jsou členy VHS. 

Proč není přítomen ing. Hejduk?; Nebyl pozván. Osobně jsem ho nepozval. 

Hovoříte o třech doplněních, které jste chtěli doplnit do stanov. Nenašel jsem je; Vedení VHS předložilo materiál 

stanov, ten jsme připomínkovali. U zakázek je potřeba podpis předsedy Rady sdružení, tj. aby politická funkce 

předsedy Rady sdružení musela některé zakázky spolupodepisovat a měla nad nimi kontrolu.  

Chtěl bych říci, čeho tím chceme dosáhnout. Snížit cenu vodného a stočného, mít větší vliv Turnova v Radě VHS  a  

oddělit politickou a manažerskou funkci ve VHS. Pokud si přečtete stanovy, tak funkce předsedy svazku nemá 

žádnou pravomoc. Ředitel svazku má velké pravomoci a dodatek je pro něj výhodný. Není to výhodné pro Turnov. 

Laicky předseda rady sdružení je zbytečná funkce, ostatní funkce pravomoce mají, je to nevyvážené. Dodatek nic 

neřeší, je to zbytečný dokument.; V Radě musí být předseda a Rada má přesně definované kontrolní mechanismy, 

kterými kontroluje management. 

Oddělené manažerské řízení VHS si vyžádal Turnov. VHS funguje velmi dobře. Proč není VHS na prvním místě je 

cena vody. Je to proto, že máme hodně zainvestováno do infrastruktury. Nebavíme se o tom, co je dobře pro Turnov 

a  obce ve VHS, ale o osobních animozitách jednotlivců. Byl bych rád, aby přijali politickou odpovědnost. Jsem pro 

dodatek schválit, i když není dokonalý. 

Dodatek není dokonalý a nedoporučil bych schválit takto upravené stanovy. Turnov chtěl oddělit funkci manažera a 

předsedy Rady sdružení. Vedení VHS vytvořilo novou pozici ředitele svazku a všechny klíčové kompetence dalo 

řediteli svazku. Tzn., že předseda Rady sdružení má možnost podepsat pouze Smlouvu o provozování majetku,  

vystupovat v médiích. Ředitel svazku nad sebou nemá nikoho, kdo by měl pravomoce a vliv. Neposiluje to pozici 

Turnova, proto si myslím, že v této podobě to není možné schválit.  

Rada sdružení je orgán, kde se hlasuje většinově. Hlavní odpovědnosti jsou na Radě sdružení. Ředitel svazku je 

odpovědný Radě sdružení. 

Jaký je okruh působností Rady svazku?; Je to ve stanovách.  

Nabyli jsme dojmu, že koalice nemá bod připravený. Navrhuji přesunout bod na další zastupitelstvo a pozvat ing. 

Hejduka. Je to důležitý bod, který snese měsíc odkladu. 

Byla dohoda, že obce počkají, jak dopadne schválení dodatku v Turnově. Některé obce to už schválily, protože 

nemají tak často zastupitelstva. Nechtěla bych ještě víc vyhrocovat situaci, že bychom to teď neschválili. Nakonec 

lze pověřit manažera VHS všemi odpovědnostmi. My jsme se na prosincovém zastupitelstvu shodli, že bychom 

chtěli první návrh dodatku připravit my a ne VHS.  

Nebráníme se tomu, abychom o stanovách dále jednali. Ve VHS chceme zůstat, máme to nejen v koaličním 

prohlášení. Ale není to úplně šťastné. 
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Jaké další kontrolní mechanismy byste si představovali pro ředitele svazku? Protože každý krok, který udělá, musí 

být schválen Radou sdružení.  

V čem se změní situace města Turnova v případě, že nepřijmeme dodatek?; Rada sdružení může manažera jmenovat 

mandátní smlouvou a místo toho, abychom schvalovali stanovy, které nejsou dokonalé, bychom se pokusili najít se 

všemi shodu na nové úpravě celých stanov. 

V prosinci zaznělo, že na úpravách stanov se bude pracovat duben – říjen 2019, teď je v materiálech jaro 2020. 

Chtěli jsme dodatek proto, aby byl prostor pro další práci na stanovách.  

Letos začíná jedna z největších investic – rekonstrukce Nádražní ul. Do roku 2022 musí být vyhlášené nové 

koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Kde berete jistotu, když neschválíme novou 

úpravu stanov a Rada sdružení bude moci pověřit ing. Hejduka řízením, jak to teď předpokládáte, tak že ing. Hejduk 

přijme tuto funkci? Mohlo by to fatálně ohrozit vývoj koncesní smlouvy. 

Je zřejmé, že půjdeme dál cestou koncese. Ing. Hejduk je v pracovně právním vztahu ve VHS, není důvod hrozit tím, 

že nedopadne koncese. O vypsání koncese rozhoduje Rada sdružení. 

Co dodatek stanov přinese Turnovu?; Proč jste chtěli oddělit manažerskou a politickou funkci?; K dodatku, ve 

kterém jsme chtěli oddělit funkce, nepomůžeme Turnovu, ale je to otázka k VHS. Zastupitelstovo nechce, aby ing. 

Hejduk byl voleným zástupcem. Naším požadavkem se zabývalo 21 starostů. Vydáváme vůči starostům signál, že 

Turnov chce zase něco jiného. Je to neúcta ke všem kolegům.  

Chceme, abychom nebyli mezi prvními deseti ve výši ceny.  

Problémy a výhrady VHS nejsou záležitost posledních 4 let, problém s VHS existuje dlouhodobě. Jsme v situaci, 

kdy jsme tlačení do kouta.  

 

P. Maierová navrhla usnesení:  

ZM schvaluje   

dodatek č. 1 ke stanovám VHS Turnov. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/9/2] 
Usnesení nebylo přijato. 
 

 

Usnesení ZM č. 34/2019 
 

ZM bere na vědomí  
usnesení RS č.18/2019. 
 

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

návrh dodatku č.1 ke stanovám VHS Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/11/1] 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
  

9. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2019   
 

Rozprava:  
      Předkládáme návrh rozdělení dotací pro sportovní spolky a organizace pro rok 2019. 

V letošním roce bylo doručeno v řádném termínu 15 žádostí o dotaci. Po rozdělení dle platných Pravidel pro tuto 

dotační oblast je z celkové částky pro rok 2019 (6, 000.000 Kč) určeno a na dotace sportovní činnost 1, 620.000 Kč 

(27%) a na provozní dotace 4, 380.000 Kč (73%), z nichž 438.000 Kč (10% z částky na provozní dotace) je určeno 

na pořízení, technické zhodnocení nebo opravy dlouhodobého majetku.  

 

P. Mikula, p. Svobodová, p. Mlejnek nahlásili střet zájmů. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 35/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2, 204.854 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 
15045528, z toho je určeno 1, 633.570 Kč na provozní náklady (z toho 250.000 Kč na pořízení, 
technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku) a 571.284 Kč na sportovní činnost 
spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-101, která bude s příjemcem 
dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 36/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 957.691 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 
15045544, z toho je určeno 783.757 Kč na provozní náklady (z toho 130.000 Kč na pořízení, 
technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku) a 173.934 Kč na sportovní činnost 
spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-102, která bude s příjemcem 
dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 37/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 772.633 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 
13582518, z toho je určeno 671.131 Kč na provozní náklady (z toho 58.000 Kč na pořízení, 
technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku) a 101.502 Kč na sportovní činnost 
spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-103, která bude s příjemcem 
dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 38/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 563.839 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je 
určeno 308.042 Kč na provozní náklady a 255.797 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-104, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 39/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 286.181 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je 
určeno 165.000 Kč na provozní náklady a 121.181 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
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sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-105, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 40/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 587.319 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho 
je určeno 480.000 Kč na provozní náklady a 107.319 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-106, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 41/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 202.270 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z 
toho je určeno 58.500 Kč na provozní náklady a 143.770 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-107, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 42/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 97.744 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z 
toho je určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 37.744 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-108, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 43/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 48.200 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 
15045561, z toho je určeno 30.000 Kč na provozní náklady a 18.200 Kč na sportovní činnost 
spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-109, která bude s příjemcem 
dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 44/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 90.200 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, 
z. s., IČ 15045480, z toho je určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 30.200 Kč na sportovní 
činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň 
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-110, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 45/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 27.500 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je 
určeno 20.000 Kč na provozní náklady a 7.500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace 
se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním 
spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-111, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 46/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 98.829 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho 
je určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 38.829 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-112, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 47/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 42.092 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je 
určeno 35.000 Kč na provozní náklady a 7.092 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace 
se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním 
spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-113, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 48/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z. s., IČ 
27022650 na provozní náklady spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a  Pravidly  pro poskytování  dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města  
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Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-
114, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 49/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.648 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173, z 
toho je určeno 10.000 Kč na provozní náklady a 5.648 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-115, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
 

10. Participativní rozpočet 2019   
 

Rozprava:  
      Předkládám ke schválení metodiku participativního rozpočtu v roce 2019.  

V roce 2019 budeme vyhlašovat 3. ročník participativního rozpočtu, kdy se občané mohou aktivně zapojit do 

rozhodování o rozvoji své obce.   

Na projekty navrhujeme vyčlenit částku 500 tis. Kč, přičemž jeden projekt může být max. za 250 tis. Kč (zvýšíme 

počet realizovaných projektů, motivaci k předkládání a umožníme předkládat méně náročně projekty na přípravu, 

realizaci, specifikaci rozpočtu, hodnocení).  

Celý proces participativního rozpočtu v Turnově ponese NOVĚ název „TVOŘÍME TURNOV“, bude mít svoji 

vlastní grafiku a web www.tvorime.turnov.cz. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Houšková, p. Schindler, p. Hocke 

 

Připadá mi líto dávat 100 tis. Kč na spolupráci externí firmě; V minulých letech nebyla propagace, chceme, aby se o 

akci dozvěděla větší část veřejnosti. Čelila jsem kritice zastupitelů v minulých letech.  

Byla snaha to hledat z vnitřních zdrojů?; Letos vyzkoušíme jinou cestu.; Jsou to peníze, které jsou vkládány i do 

dalších ročníků. 

 

 

Usnesení ZM č. 50/2019 
 

ZM schvaluje  
Metodiku participativního rozpočtu Města Turnov na rok 2019. 
 

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

11. Měření hlučnosti na Náměstí Českého ráje   
 

Rozprava:  
      Turnovské náměstí je zatíženo extrémní dopravou, která v kombinaci s nevhodným povrchem vozovky vytváří 

nadměrný hluk. V minulém roce se stejný problém povedlo vyřešit v Palackého ulici výměnou povrchu za tichý 

asfalt. Mojí snahou není poškodit historický ráz náměstí, ale zlepšit životní podmínky pro naše spoluobčany a 

návštěvníky Turnova. Pro případnou žádost o změnu povrchu je třeba zpracovat hlukovou studii. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Schindler, p. Uchytil, p. Maierová, p. Hájek, p. Svobodová 

 

http://www.tvorime.turnov.cz/
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V diskusi zaznělo: Obchvat hluk na náměstí nevyřeší. Problém je v přechodu z asfaltu na kostky, hlavně 

v klidnějších hodinách. Estetická újma nebude zásadní; Na náměstí je nejen hluk, ale i prašnost. 

Je to historické náměstí, vždy jsem bránila kostky. Ale nynější doprava z náměstí dělá hlučné místo. Studie by mohla 

být argumentem, proč mít tichý asfalt; Trend je opačný, všichni vrací kostky do historických center.  

 

 

Usnesení ZM č. 51/2019 
 

ZM schvaluje  
provedení hlukové studie a studie prašnosti. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/2] 
  
 

Usnesení ZM č. 52/2019 
 

ZM pověřuje  
odbor rozvoje města zadáním těchto studií. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/2] 
 
 
 

12. Krajská nemocnice Liberec, a.s. - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvech  akcionářů KNL a.s. by měla být projednána nominace zástupce na Valnou hromadu, která 

je svolána 11.3.2019 v 11.00 hod v budově Krajské nemocnice Liberec,  na adrese Husova 357/10, Liberec. 

Na programu je: 

- xxxxxxxxxxxxxxxx – informace a hlasování o konkurenčním postavení člena DR KNL, a.s., možnost existence 

střetu zájmů (jedná se o zástupce Města Liberec v DR KNL). 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 53/2019 
 

ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 
11.3.2019 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a 
hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

13. Kontrolní výbor ZM - plán činnosti na rok 2019   
 

Rozprava:  
      Předkládám návrh plánu činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města pro rok 2019.  

 

Diskuse: p. Miklík, p. Bělohradský 

 

V diskusi zaznělo: Jakým způsobem se budou kontrolovat veřejné zakázky EZAKu?; Je tím myšleno, zda výběrová 

řízení probíhají,  tak jak mají. 
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Usnesení ZM č. 54/2019 
 

ZM schvaluje  
plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva na rok 2019. 
 

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

14. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - Smlouva SGEI, změna zakladatelské listiny   
 

Rozprava:  
      V lednu 2019 byl Zastupitelstvem města Turnova projednáván materiál týkající se příspěvku poskytovaného 

městským organizacím, který spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského zájmu, tzv. SGEI. 

Jednalo se o smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby/dotace za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu pro organizace Kulturní centrum Turnov, s. r. o. a Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková 

organizace.  

Stejná problematika se týká i oblasti sportu, tj. společnosti Městská sportovní Turnov s. r. o., která vykonává pro 

zřizovatele – Město Turnov – činnost označenou jako SGEI a vzhledem k výši finančních prostředků, které jsou této 

organizaci poskytovány z rozpočtu, je nutné financování na základě pověření k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu. Finanční prostředky mají být poskytovány následně za základě smlouvy o poskytnutí 

vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.  

Zároveň předkládáme k projednání navrhované změny zakladatelské listiny společnosti.  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 55/2019 
 

ZM bere na vědomí  
pověření k poskytování služeb v obecného hospodářském zájmu pro společnost Městská 
sportovní Turnov, s. r. o., které bylo schváleno Radou města Turnova dne 6. 2. 2019. 
 

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

Usnesení ZM č. 56/2019 
 

ZM schvaluje  
smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecného hospodářském 
zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 57/2019 
 

ZM schvaluje  
změny v zakladatelské listině společnosti: 
Zakladatelská listina se doplňuje následovně: 
a. Předmět podnikání společnosti: Hostinská činnost 
b. Předmět podnikání společnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
c. Předmět činnosti společnosti: Údržba a provoz sportovních a volnočasových zařízení města 
Turnov. 
d. Za šesté: Orgány společnosti 
a. Valná hromada, změna v posledním odstavci: 
V případě, že společnost má jediného společníka, nesvolává se valná hromada a její působnost 
vykonává jediný společník. V takovém případě jediný společník oznámí své rozhodnutí jednateli 
do 10 dnů ode dne jeho přijetí. V souladu se zákonem však jednatel uvědomí jediného 
společníka bez zbytečného odkladu po svém zjištění o tom, že společnosti hrozí úpadek nebo z 
jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne jedinému 
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společníkovi zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví 
jinak. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 7. března 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Jiří Kos 

ověřovatel zápisu 

 


