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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

z 10. zasedání dne 24. října 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, Karel Jiránek, 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, 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: 

MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaroslav Knížek              
 
MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaroslav Knížek 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Michal Loukota, Bc. Ondřej Fotr 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 291/2019 
ZM schvaluje  
program jednání s doplněným bodem č. 14. 
 

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

2. Rekonstrukce železniční stanice Turnov   
 

Usnesení ZM č. 292/2019 
ZM projednalo  
navrhované varianty konfigurace železniční stanice Turnov včetně dopravních technologií (Projekt servis, 
s.r.o., koncept z 28. 8. 2019) a k dalšímu zpracování doporučuje variantu s podchodem pro cestující č. 1, 
podmíněně var. č. 2 (s centrálním podchodem). Rovněž souhlasí s řešením mimoúrovňového křížení 
komunikace a železniční tratě na Perchtě za předpokladu prověření navrženého podjezdu pro nákladní 
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vozidla s výškou 4,1m a délkou 17m pro nutné zásobování výrobních areálů v této lokalitě.  
ZM žádá v dalších projekčních stupních o projednání:  
-šířky podchodů, materiálové řešení povrchů, osvětlení a větrání 
-šířky schodišť i s opatřeními např. pro vedení jízdních kol 
-rychlost a kapacity výtahů 
-řešení zastřešení nástupišť s ohledem na krásnou historickou podobu turnovské železniční stanice s 
městským architektem a v odborné komisi rozvoje města, správy majetku a pro stavební otázky rady 
města. 
 

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

 3. Pasáž u radnice - Turnovské dílo - aktuální informace   
 

Usnesení ZM č. 293/2019 
ZM schvaluje  
nové řešení projektu Pasáž u radnice – Turnovské dílo z června 2019 a ukládá odboru správy majetku 
pokračovat v projekční přípravě tohoto záměru. 
 

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

4. Žádost TJ Turnov o spolufinancování rozšíření a zastřešení multifunkčního 

sportoviště Turnov - Daliměřice   
 

Usnesení ZM č. 294/2019 
ZM souhlasí  
s desetiminutovou přestávkou v jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/1] 
 

Usnesení ZM č. 295/2019 
ZM souhlasí  
s tajným hlasováním. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/5/1] 
  

Usnesení ZM č. 296/2019 
ZM volí  
volební komisi ve složení Mgr. Jana Svobodová a RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
 
 

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k prodeji pozemku pod plánovanou 

trafostanicí ČEZ Distribuce a.s. - bytová zóna Hruštice-Károvsko   
 

Usnesení ZM č. 297/2019 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 
992/17 a 991/11, k. ú. Turnov, o výměře cca 21m2, za kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 
1000 Kč/m2 bez DPH, tj. cca 21.000Kč bez DPH, cena obvyklá, do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ 
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24729035. Budoucí kupující zajistí na své náklady geometrické zaměření po realizaci stavby a zápis do 
katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0]  
 
 

6. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

Usnesení ZM č. 298/2019 
ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 15. 11. 
2019 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro 
navržená usnesení. 
 

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

7. Směrnice Zastupitelstva Města Turnova k odměňování neuvolněných členů 

zastupitelstva   
 

Usnesení ZM č. 299/2019 
ZM schvaluje  
Směrnici zastupitelstva města č. 100 pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od 
1. 11. 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

8. Jmenování odpovědného politika Zdravého města Turnov   
 

Usnesení ZM č. 300/2019 
ZM jmenuje  
Mgr. Petru Houškovou do funkce odpovědného politika pro Zdravé město Turnov a MA 21. 
 

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

9. Příspěvky občanů   
 

Usnesení ZM č. 301/2019 
ZM souhlasí  
s pokračováním v jednání bez přestávky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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10. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019 - 2021   
 

Usnesení ZM č. 302/2019 
ZM schvaluje  
Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019 - 2021. 
 

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

11. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2019   
 

Usnesení ZM č. 303/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840 na projekt 33. 
ročník přespolního běhu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 304/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České 
republiky Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 46. ročník Silvestrovského běhu v Turnově. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport 
ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 305/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Podzimní 
Dvojboj 2019. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 306/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.800 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2019 – 
běžecký závod turnovských atletů na 10 a 15 km. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 307/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek ILMA, z. s. 22887806 na projekt Podpora taneční výuky 
na II. stupni ZŠ v Turnově. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 308/2019 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek ILMA, z. s. 22887806 na projekt Podpora talentované 
mládeže. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

12. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov   
 

Usnesení ZM č. 309/2019 
ZM schvaluje  
žádost spolku Sportline, z. s. ZM bude tuto žádost řešit v rámci úprav pravidel na rozdělování dotací 
sportovních spolků na rok 2020. 
 

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

13. Smlouva SGEI – Kulturní centrum Turnov, s. r. o.   
 

Usnesení ZM č. 310/2019 
ZM schvaluje  
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

  
 

14. Jmenování nového člena kontrolního výboru   
 

Usnesení ZM č. 311/2019 
ZM odvolává  
pana Jaroslava Mena jako člena kontrolního výboru. 
 

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

Usnesení ZM č. 312/2019 
ZM jmenuje  
Ing. Michala Kříže jako člena kontrolního výboru. 
 

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

 

V Turnově dne 1. listopadu 2019 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 
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