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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. května 2019  
 

 

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. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. 
Rostislav Polášek, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 

Ing. Jiří Kovačičin, Miroslav Reichl, Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu)  
 
Ing. Jiří Kovačičin, Miroslav Reichl, Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu)  
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Pavel Mlejnek, Daniela Weissová           
 

 

Přítomno 0 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   
 

Usnesení ZM č. 183/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání včetně přidaného bodu č. 15. 
 

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

Usnesení ZM č. 184/2019 
 

ZM projednalo  
materiál Bytový fond města a schvaluje postup navrhovaný další postup. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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3. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny   
 

Usnesení ZM č. 185/2019 
 

ZM ruší  
usnesení č. 106/2018. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

Usnesení ZM č. 186/2019 
 

ZM projednalo  
materiál Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny a souhlasí s 
navrhovaným postupem prací. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
 
  

4. Prodej pozemku p.č. 623/3 v k.ú. Turnov, Na Sboře   
 

Usnesení ZM č. 187/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 623/3 v k. ú. Turnov, o výměře 117m2 do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxx, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v daném místě a čase obvyklou ve 
výši 90.000,- Kč (tj. přibližně 769,- Kč/m2). Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí 
kupující. 
 

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

5. Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého 

vlastnictví   
 

Usnesení ZM č. 188/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemků v k. ú. Malý Rohozec, parc. č. 467/2, o výměře 90m2 a 424/21, o výměře 13m2, z 
vlastnictví města Turnov do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu v daném 
místě a čase obvyklou ve výši 10.300,- Kč za celek. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. 
 

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

6. Směna pozemků s doplatkem v k.ú. Malý Rohozec   
 

Usnesení ZM č. 189/2019 
 

ZM schvaluje  
směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec, část pozemku p. č. 435/2, nově označenou jako parc. č. 435/3, o 
výměře 9 m2, ve vlastnictví města Turnov, za část pozemku p. č. 434/2, nově označený jako p. č. 434/3, 
výměra 1m2, ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Směna pozemků bude realizována v rozdílných 
výměrách s doplatkem ze strany manželů xxxxxxxxxxxx ve výši 4.000,- Kč. Správní poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí smluvní strany společně. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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7. Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice   
 

Usnesení ZM č. 190/2019 
 

ZM schvaluje  
odkup pozemků p. č. 863, o výměře 5354m2 a 870/2, o výměře 289m2 od pana xxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
Praha, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.148.850,- Kč, která je zároveň cenou v daném místě a čase 
obvyklou. Náklady na geometrické zaměření jednotlivých funkčních celků a správní poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí prodávající a kupující společně rovným dílem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/4] 
 
  

8. Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru   
 

Usnesení ZM č. 191/2019 
 

ZM schvaluje  
zajištění poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru s úvěrovým rámcem až do výše 15 
mil. Kč za účelem předfinancování dotačních akcí. 
 

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

 9. Pozvánka na valnou hromadu KNL, a.s.   
 

Usnesení ZM č. 192/2019 
 

ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 25. 6. 2019 a ukládá 
starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

10. Příspěvky občanů   
 

 

11. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu 

města Turnov na rok 2019   
 

Usnesení ZM č. 193/2019 
 

ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti 
spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která 
bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 194/2019 
 

ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 
62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
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hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 195/2019 
 

ZM schvaluje  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 6201 
3475 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 196/2019 
 

ZM schvaluje  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov  
253 Turnov, IČO 62013459 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti 
Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 197/2019 
 

ZM schvaluje  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 
62014064 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 198/2019 
 

ZM schvaluje  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 
62013424 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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12. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu   
 

Usnesení ZM č. 199/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 33.280 Kč pro společnost Geopark Český ráj o.p.s., IČ 27511774 na projekt 
Propagace Globálního geoparku UNESCO Český ráj. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města 
Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 200/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 32.000 Kč pro spolek Sdružení Český ráj, z. s., IČ 15045838 na projekt Rozvoj 
nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města 
Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 201/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro spolek Societas Amicuum Liberec (SAL), z. s., IČ 05693381 na 
projekt VIA SACRA a další duchovní památky jako nová osa turistického ruchu Libereckého kraje II. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 202/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 17.600 Kč pro spolek Turnov lidem, z. s., IČ 03626440 na projekt Prázdniny s 
divadlem a dílnami. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního 
ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 203/2019 
 

ZM schvaluje  
schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s 
jednotlivými žadateli, kterým bude dotace v programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města 
Turnov pro podporu cestovního ruchu poskytnuta. 
 

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

Usnesení ZM č. 204/2019 
 

ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro společnost PRAGMAPOL, v.o.s. IČ 25915886 na Odpočinkový park se stezkou 
pro bosé nohy z důvodu nesouladu charakteru projektu s formou podpory stanovené ve vyhlášeném 
dotačním programu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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13. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci   
 

Usnesení ZM č. 205/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.280 Kč pro organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října, 
příspěvková organizace, IČ 00581071 na projekt Mezinárodní workshop v poskytování předlékařské první 
pomoci. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
na zahraniční spolupráci. 
 

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

Usnesení ZM č. 206/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Turnovská Bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt 9. 
Internationales Festival „Abtenau ist Bühne – účast TDS na mezinárodní evropské přehlídce. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční 
spolupráci. 
 

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

Usnesení ZM č. 207/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.100 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na 
projekt Reciproční soustředění mládeže oddílu stolního tenisu v Niesky. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 
 

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

Usnesení ZM č. 208/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.300 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 
Reciproční návštěva členů oddílu stolního tenisu v Niesky. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 
 

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

Usnesení ZM č. 209/2019 
 

ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 
žadateli, kterým bude dotace v programu Podpora zahraniční spolupráce poskytnuta. 
 

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

14. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

Usnesení ZM č. 210/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 9 000 Kč pro spolek Místní skupina Český červený kříž Turnov (Oblastní 
spolek Českého červeného kříže Semily, IČ 70962031) na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou 
činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 211/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilazičními chorobami v ČR, z. s., 
základní organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 212/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč pro spolek Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 
1, IČ 62014838 na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 213/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov, IČ 
62014765 na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 214/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 
na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 215/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 216/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na 
podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 217/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 
na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 218/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 
na podporu činnosti v roce 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 219/2019 
 

ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 
žadateli, kterým bude dotace v programu Podpora obecně prospěšné činnosti poskytnuta. 
 

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

15. Okres Turnov versus Okres Semily   
 

Usnesení ZM č. 220/2019 
 

ZM konstatuje  
že zánikem Okresu Turnov a vznikem Okresu Semily ústavním zákonem schváleným Národním 
shromážděním republiky Československé ze dne 9. dubna 1960, schváleným komunistickými poslanci, 
došlo k politické křivdě na občanech Turnova a jeho početné spádové oblasti. 
 

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

Usnesení ZM č. 221/2019 
 

ZM oceňuje  
návrh na změnu názvu Okresu Semily na Okres Turnov – Semily jako vstřícné gesto k narovnání historické 
křivdy a vyzývá tímto usnesením orgány státní správy, tam kde je to možné, k vzniku jejich 
plnohodnotných detašovaných pracovišť pro ORP Turnov ve Městě Turnov. 
 

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

 

V Turnově dne 6. června 2019 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………….. ……………………………………. 

   Ing. Tomáš Hocke            Mgr. Petra Houšková 

          starosta       místostarostka 
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