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USNESENÍ 
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  
 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 28/2019 

 

 

ZM schvaluje  
program jednání. 
 

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

 

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

Městská policie Turnov   
 

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] 
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3. Investiční priority Města Turnova pro období 2019 – 2023   
 

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   
 

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] 
  

 

 

5. Žaloba o určení vlastnictví - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(SBD)   
 

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   
 

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   
 

Usnesení ZM č. 34/2019 

 

 

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

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

9. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2019   
 

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] 
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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 
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 
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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] 
  
 

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] 
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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  
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   
 

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   
 

Usnesení ZM č. 51/2019 

 

 

ZM schvaluje  
provedení hlukové studie a studie prašnosti. 
 

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

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   
 

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   
 

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 
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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 
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. Petra Houšková 

místostarostka 

 

 


