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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

z 2. zasedání dne 27. února 2020 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle  

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Přítomni: 
 

Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 
Petra Houšková, 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, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 

Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler 
 
Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. Jiří Kovačičin 

 

Přítomni 3 občané 
 

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:  

 

Do programu navrhl p. Hocke přidat bod „Rekonstrukce ul. Boženy Němcové – přidělení dotace MMR“ jako bod č. 

9, z programu bude stažen bod č. 15 „Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice“. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 28/2020 
ZM schvaluje  
navrhovaný program včetně nově zařazeného bodu č. 9 a stažení bodu č. 15. 
 

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

 SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 
 

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

Záležitosti odboru správy majetku 

  2. Prodej pozemku p. č. 760, k. ú. Bukovina u Turnova Ing. Tomáš Hocke        17:10 – 18:00                                                                         

  3. Odkoupení pozemku pro budoucí komunikaci k. ú. Daliměřice                                                                                 

  4. Směna pozemků v k. ú. Mašov u Turnova        

  5. Směna pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova        

  6. Architektonická studie bytových domů Výšinka - prodej části 

pozemku p. č. 1660/1, k. ú. Turnov 

       

  7. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a 

výstavbu bytového fondu Města Turnova 

       

  8. 

 

  9. 

Zvýšení finančního podílu Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnov 

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové – přidělení dotace MMR – 

přidaný bod 

       

Záležitosti odboru rozvoje města 

10. Změna č. 2 Územního plánu Turnov Ing. Tomáš Hocke       18:00 – 18:20                                                                     

11. Řídící komise pro Strategický plán města Turnova - aktualizace   

12. Měření hluku na náměstí Českého ráje v Turnově   

Ostatní 

13. Příspěvky občanů                                      18:20 – 18:25                                                 

Přestávka                                                                                                                                                18:25 – 18:40 

Ostatní                                                                                                                                                 
14. Žádost občanů o rekonstrukci ulice Mírová Ing. Tomáš Hocke  18:40 – 19:15       

15. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2019 Mgr. Petra Houšková                                                                                 

16. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice – 

stažený bod 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2020 Jiří Mikula                    19:15 – 19:30                                                              

18. 

 

 

Individuální dotace Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a Městská 

sportovní Turnov, s.r.o. 

 

Ing. Tomáš Hocke 

 

 

      

 
 

2. Prodej pozemku p.č. 760, k.ú. Bukovina u Turnova   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení prodej pozemku p. č. 760, v k. ú. Bukovina u Turnova. Žadatelkami 

jsou majitelky sousedních pozemků. 

Pozemek p. č. 760, k. ú. Bukovina u Turnova, o výměře 136m2, je historickou cestou, která sloužila pravděpodobně 

pouze jako přístupová k čp. 11, nyní již není využívána, protože je uprostřed soukromých pozemků - zahrad u 

okolních domů. Dle vyjádření ORM je z hlediska územního plánu prodej možný. 

Majitelky sousedních nemovitostí, paní xxxxxxx a paní xxxxxxxx, se společně dohodly na odkupu tohoto pozemku s 

tím, že zajistily rozdělení pozemku mezi obě, dle vlastnických hranic pozemků v poměru: paní xxxxxxxx odkoupí 

část o výměře 81m2 a paní xxxxxxxxx odkoupí část o výměře 55m2 (viz. návrh GP). Rozdělení pozemku a správní 

poplatek za vklad do KN uhradí žadatelky. 
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Hodnota pozemku je dle tabulky orientačních cen prodejů/výkupů pozemků dle jejich funkčního zařazení v 

územním plánu - bydlení venkovské, v ceně obvyklé (obdobné prodeje) ve výši 500 Kč/m2. Hodnota celého 

pozemku je 68.000 Kč. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD od 3. 2. 2020 do 19. 2. 2020. 

 

Diskuse: 0 

 

 
Usnesení ZM č. 29/2020 

ZM schvaluje  
prodej pozemku p. č. 760, o výměře 136 m2, k. ú. Bukovina u Turnova rozděleného geometrickým 
plánem č. 514-2569/2020 na část s novým p. č. 760/1, o výměře 81 m2, do vlastnictví paní xxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxx, nar. xxxxxxx a část s novým p. č. 760/2, o výměře 55 m2, do vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, nar. xxxxxx, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem 68.000,- Kč, 
která je v daném místě a čase cenou obvyklou. Správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí hradí 
kupující. 
 

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

3. Odkoupení pozemku pro budoucí komunikaci k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  

 

Pan xxxxxxxxxxxxx, majitel pozemků parc. č. 698/16 a 698/30, oba k. ú. Daliměřice, v zahrádkářské kolonii 

Daliměřice, podal žádost o souhlas se zřízením sjezdu na pozemek a o souhlas vlastníka sousedního pozemku se 

stavbou nového rodinného dvojdomku. Odbor správy majetku podmínil tento souhlas úhradou 100 tis. Kč na 

výstavbu komunikace a prodejem části pozemků na budoucí komunikaci, dle platné studie zóny Daliměřice. V 

souvislosti s výkupem pozemků pro budoucí komunikaci došlo k dohodě se soukromým vlastníkem o odkoupení 

částí dvou pozemků v bytové zóně Daliměřice. 

K odkoupení dojde za standardních podmínek: 100 Kč/m2, tj. pozemky v celkové výměře 35 m2, za kupní cenu 

3.500 Kč. Náklady na oddělení pozemků uhradil prodávající, správní poplatek do katastru uhradí město. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 30/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení částí pozemků p. č. 698/16 a 698/30, které byly odděleny Geometrickým plánem č. 975-
4/2020 a nově označeny p. č. 698/73, o výměře 21 m2 a p. č. 698/74, o výměře 14 m2, v k. ú. Daliměřice, 
od pana xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, nar. xxxxxx, za kupní cenu ve výši 3.500,- Kč (tj. 100,- Kč/m2), 
která je v daném místě a čase cenou obvyklou. Prodávající uhradil náklady spojené s oddělením 
pozemků, město Turnov zajistí zápis na Katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad. 
 

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

4. Směna pozemků v k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme k projednání sjednanou směnu pozemků v k. ú. Mašov u Turnova a možnost 

využití směnou získaného pozemku pro vybudování autobusového zálivu s novou zastávkou. 

Na odbor správy majetku byla předložena žádost o prodej části pozemku p. č. 1260/2, o výměře 149 m2, k. ú. Mašov 

u Turnova, ve vlastnictví města Turnov. Po posouzení této žádosti byla žadatelkám nabídnuta směna pozemků, z 

důvodu možného získání části pozemku v jejich vlastnictví, pro možnost v budoucnu vybudovat autobusový záliv 

místo nevyhovující autobusové zastávky.  
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S žadatelkami o prodej části pozemku byla nakonec ve spolupráci se starostou Ing. Tomášem Hockem sjednána 

směna pozemků v rozsahu uvedeném níže s tím, že dle zákona o obcích budeme po žadatelkách dál požadovat 

nájemné za využívání městského pozemku za tři roky zpětně. 

Kalkulace výše nájemného - pozemek o výměře 149 m2 za 3 roky zpět je 670,50 Kč bez DPH (1,5,-/m2/rok), tento 

pronájem je od DPH osvobozen, bude tedy vyfakturováno 670,50 Kč. S kalkulací a doplatkem nájemného obě 

žadatelky souhlasí. 
 

Dle dohody dojde ke směně pozemků tímto způsobem: 

1) město Turnov smění část pozemku p. č. 1260/2, k. ú. Mašov u Turnova o výměře 149 m2, hodnota pozemku dle 

zařazení Územního plánu - plochy bydlení venkovské a zeleň sídelní a obvyklého prodej je v celkové výši 500 

Kč/m2, tj. cca 74.500 Kč  

2) soukromí vlastnící smění část pozemku p. č. 16/1, k. ú. Mašov u Turnova, o výměře 55 m2, hodnota pozemku dle 

zařazení Územního plánu - plochy zeleň sídelní a obvyklého prodej je v celkové výši 100 Kč/m2, tj. cca 5.500 Kč 

3) město Turnov touto směnou získá možnost vybudování zálivu pro autobus a část dalšího chodníku a tím zvýší 

bezpečnost chodců i občanů využívající autobusovou dopravu. Stávající zastávka je pouze značena značkou BUS a 

linka staví přímo na krajnici silnice. Odbor správy majetku z tohoto důvodu doporučuje uzavřít směnu pozemků bez 

doplatku ve veřejném zájmu. 

 

Diskuse: 0 
 

 
Usnesení ZM č. 31/2020 

ZM schvaluje  
směnu pozemků mezi městem Turnov a spolumajitelkami pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Město Turnov převede ze svého vlastnictví část pozemku p. č. 1260/2, o výměře 149 
m2 (nově označena jako p. č. 1260/3) a získá část pozemku p. č. 16/1, o výměře 55 m2, (nově označena 
jako p. č. 16/5), oba v k. ú. Mašov u Turnova. Nové části pozemků vznikly na základě GP č. 1198-
2565/2020.  Směna bude provedena, z důvodu možného vybudování autobusového zálivu a zvýšení 
bezpečnosti chodců, provedena bez doplatků. Náklady spojené z oddělením pozemků a vklad do 
Katastru nemovitostí ponesou obě strany společně. Paní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx uhradí nájemné za 
užívání části p. č. 1260/2 a to tři roky zpětně ve výši 670,50 Kč. 
 

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

5. Směna pozemků v k.ú. Bukovina u Turnova   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení žádost manželů xxxxxxxxxxx (dále "navrhovatelé") o směnu 

pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova, pozemek ve vlastnictví města Turnov p. č. 807/2, výměra 21 m2, za část 

pozemku p. č. 420/3, o výměře 105 m2. Pozemek p. č. 807/2, ve vlastnictví města Turnova, není městem využíván 

ani do budoucna využitelný, přímo sousedí s pozemky ve vlastnictví navrhovatelů. Hodnota pozemku dle tabulky 

orientačních cen prodejů/výkupů pozemků dle jejich funkčního zařazení v územním plánu - bydlení venkovské, je v 

ceně obvyklé ve výši 500 Kč/m2. Hodnota pozemku o výměře 21 m2 je 10.500 Kč. 

Pozemek p. č. 420/3, ve vlastnictví navrhovatelů, navazuje na pěší cestu ve vlastnictví města Turnov. Jeho získání 

umožní případné rozšíření cesty. Hodnota pozemku dle tabulky orientačních cen prodejů/výkupů pozemků dle jejich 

funkčního zařazení v územním plánu - zeleň sídelní a přírodního charakteru, je v ceně obvyklé ve výši 100 Kč/m2. 

Abychom dosáhli jednotné hodnoty směňovaných pozemků, nabízí xxxxxxxxxx směnu části pozemku o výměře 105 

m2. Hodnota oddělené části bude 10.500 Kč. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 32/2020 
ZM schvaluje  
směnu pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova mezi městem Turnov a manželi xxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Město Turnov smění pozemek p. č. 807/2, o výměře 21m2, v ceně obvyklé ve výši 
500,- Kč/m2 za část pozemku p. č. 420/3, o výměře 105 m2, v ceně obvyklé ve výši 100,- Kč/m2. Celková 
hodnota směňovaných pozemků je stejná a to 10.500,- Kč/každý z nich, proto bude provedena bez 
doplatků. Oddělení pozemku a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí uhradí obě strany 
rovným dílem. 
 

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

6. Architektonická studie bytových domů Výšinka - prodej části pozemku p.č. 

1660/1, k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení doručenou Architektonickou studii na bytové domy Výšinka, dle 

podmínek usnesení ZM ze dne 15. 8. 2019. Společně s AS navrhujeme ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní k části pozemku p. č. 1660/1, k. ú. Turnov, o výměře 4234 m2, následné Kupní smlouvy k tomuto 

pozemku a Plánovací smlouvy na vybudování rozšíření části komunikace v ul. U Tří svatých po délce pozemku p. č. 

1660/1, k. ú. Turnov.  
 

Následující postup dle podmínek výběrového řízení: 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

1) kupující zaplatí nejpozději do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 20% Kupní ceny, snížených 

o 50.000,- Kč, které složil kupující před konáním výběrového řízení, a bylo mu započteno jako záloha na kupní 

cenu, tj. 1.093.180,- Kč 

2) nejpozději od účinnosti Smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 6 měsíců podá kupující řádnou žádost o vydání 

územního rozhodnutí pro stavbu bytových domů 

3) nejpozději do 12 měsíců od vydání příslušného pravomocného územního rozhodnutí podá kupující řádnou žádost 

o vydání stavebního povolení pro stavbu bytových domů 

4) nejpozději do 30 dnů od vydání příslušného pravomocného stavebního povolení zaplatí kupující 40% Kupní ceny, 

částka ve výši 2.286.360,- Kč 

4) nejpozději do 6 měsíců od vydání příslušného pravomocného stavebního povolení zahájí kupující výstavbu 

bytových domů 

5) kupující doplatí 40% Kupní ceny nejpozději do 12 měsíců od vydání příslušného pravomocného stavebního 

povolení nebo do dokončení hrubé stavby bytových domů na Pozemcích, a to podle toho, která skutečnost nastane 

dříve. Hrubá stavba se pro účely této smlouvy bude považovat za dokončenou, pokud budou dokončeny vodorovné a 

svislé nosné konstrukce a zastřešení stavby 

6) kupující by měl dokončit nejpozději do 36 měsíců od vydání příslušného pravomocného stavebního povolení 

výstavbu bytových domů a v téže lhůtě obstarat pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas 

7) v době, kdy bude uhrazeno 100% kupní ceny a vydáno platné stavební povolení bude nutno projednat možnost 

uzavření Smlouvy o právu provést stavby na bytové domy 
 

Studie je k nahlédnutí v materiálech pro ZM uveřejněných na webu města a bude následně medializovaná v tisku. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Knížek, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Jsem rád, že město změnilo přístup.; Není málo parkovacích míst?; Vycházíme z toho, co 

umožňuje územní studie. Budeme to řešit. 
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Usnesení ZM č. 33/2020 
ZM souhlasí  
s postoupením práv a převodem povinností z výběrového řízení z pana Marka Lanka, dat. nar. 
xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na společnost LAMA RESIDENCE a.s. se sídlem 
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07253028, zastoupené Markem Lankem, statutárním 
ředitelem, jejímž je Marek Lank jediným akcionářem. 
 

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

Usnesení ZM č. 34/2020 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy na prodej části pozemku 
nacházejícího se v kat. území Turnov, obec Turnov s parc. č. 1660/1, o výměře 4234 m2, vzniklého 
oddělením od pozemku parc. č. 1660/1 na základě Geometrického plánu č. 4275-1961/2017 
vyhotoveného Ing. Janem Králem, a to za kupní cenu stanovenou Výběrovým řízením ve výši 5.715.900,- 
Kč, a to  za účelem výstavby bytových domů dle architektonické studie s názvem „Obytný soubor na 
Výšince“ vypracovanou Ing. arch. Liborem Pánkem, a to se spol. LAMA RESIDENCE a.s., IČ 07253028, 
sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, zastoupenou statutárním ředitelem a jediným 
akcionářem, panem Markem Lankem. 
 

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

 
Usnesení ZM č. 35/2020 

ZM schvaluje  
uzavření Plánovací smlouvy na výstavbu a rozšíření infrastruktury související s výstavbou bytových domů 
dle architektonické studie, tj. rozšíření komunikace v ul. U Tří svatých s jednostranným chodníkem a 
veřejným osvětlením se spol. LAMA RESIDENCE a.s., IČ 07253028, sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 
00 Praha, zastoupenou statutárním ředitelem a jediným akcionářem, panem Markem Lankem. Město 
Turnov se dle podmínek Výběrového řízení zavázalo, že finančně přispěje na tyto úpravy, v závislosti na 
jejich skutečné finanční náročnosti, maximální částkou do 1. mil. Kč. Konečným vlastníkem stavby 
infrastruktury, bude město Turnov. 
 

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

7. 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 2019. 

Podrobný rozpis je k nahlédnutí v materiálech pro ZM uveřejněných na webu města. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Brožek 

V diskusi zaznělo: Kolik máme domovníků v bytových domech?; Máme 4 domovníky. 
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Usnesení ZM č. 36/2020 
ZM bere na vědomí  
zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova v 
roce 2019. 
 

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

8. Zvýšení finančního podílu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnov   
 

Rozprava:  

 

Z důvodu dlouhodobého podfinancování městského bytového fondu navrhuje odbor správy majetku navýšit 

procento přídělu do Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov z rozpočtu města ze stávajících 60% 

na 80%. 

Celkový roční příjem z nájemného v roce 2019 byl ve výši 9.546.297 Kč. 

 

Diskuse: p. Kordová, p. Brožek, p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Jsem ráda, že navýšení do fondu došlo. Naše byty obývají obyvatelé s nižšími příjmy.; Zvyšování 

nájmů není fatální, aktuální nájem byl 70,- Kč za m2, nyní nájem zvýšíme o 3,- až 4,- Kč.; 7,5 mil. Kč mi připadá 

v tuto chvíli jako dost velká rezerva.; Spadá do toho i bytový dům v Granátové ul.; Při rekonstrukci nemáme kam 

přesunout obyvatele. 

 
 

Usnesení ZM č. 37/2020 
ZM schvaluje  
zvýšení podílu povinného přídělu do Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu ze stávajících 60% na 
80%, a to z ročního vybraného nájemného ze všech městských bytů s platností od roku 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 
  
 

9. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové – dotace MMR   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám k posouzení a schválení realizace investiční akci Rekonstrukce ulice Boženy Němcové. 

Z Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) jsme v průběhu února obdrželi zprávu, že Město Turnov může získat 

na tuto akci dotaci ve výši cca 6,4 mil.Kč. Na Rekonstrukci ulice Boženy Němcové jsme v rámci programu na 

obnovu místních komunikací z MMR žádali dotaci v roce 2018. 

V rámci rekonstrukce by mělo dojít k výměně vodohospodářských sítí, požádáme o spolupráci Pamico, dále by mělo 

dojít k obnově obousměrné komunikace, jednostranného chodníku a jednostranných parkovacích pruhů. Veřejné 

osvětlení, plynovod a vedení ČEZ zůstane stávající. Vše je patrné z přiložené situace. 

Podmínka dotace: 

- Celkové náklady dle projektu 14 591 179 Kč s DPH 

- Z toho uznatelné 12 858 372 Kč s DPH 

- Neuznatelné 1 732 807 Kč s DPH 

- Dotace MMR 6 429 186 Kč 

- Podíl města 8 161 993 Kč 
 

Dotační orgán požaduje do 30. dubna 2020 zaslat smlouvu s vybraným uchazečem. 

Vedle hledání finančních prostředků v rozpočtu města jsem zahájil i jednání s Vodohospodářským sdružením 

Turnov – Ing. Hejdukem. Potvrdil zájem VHS Turnov na výměně VH sítí – vodovodních i kanalizačních řadů včetně 

přípojek. Mají připravený projekt, nemají ještě výkaz výměr. Očekává částku okolo 7 mil. Kč. Požaduje půjčku 5 

mil. Kč se splatností v roce 2021, protože nemají ve schváleném rozpočtu VHS potřebné finance. 
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Diskuse: p. Miklík, p. Hocke, p. Maierová 

V diskusi zaznělo: Rada sdružení VHS Turnov odhlasovala dodavatele.; Bylo to řešené s obyvateli ulice?; Setkání 

neproběhlo, bylo to vyvěšeno na webu města v připravených projektech.; Chci poprosit zastupitele, aby akci 

podpořili, dotaci považuji za zázrak, je to boční ulice. 

 
 

Usnesení ZM č. 38/2020 
ZM schvaluje  
realizaci akce Rekonstrukce ulice Boženy Němcové dle navrženého postupu. ZM ukládá starostovi města 
v rámci rozpočtového opatření zajistit potřebné finanční prostředky. 
 

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

10. Změna č. 2 Územního plánu Turnov   
 

Rozprava:  

 

ZM Turnov schválilo usnesením č. 267/2018 ze dne 20. 09. 2018 Zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov, 

jejíž součástí byly pokyny pro zpracování změny územního plánu. ZM zároveň usnesením č. 268/2018 ze dne 20. 

09. 2018 schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Turnov zkráceným postupem. 

Zpracovatelem Změny č. 2 Územního plánu Turnov byl Ing. Eduarda Žaluda, projekční kancelář. Vyhodnocení 

vlivů Změny č. 2 Územního plánu Turnov na životní prostředí dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., zpracovala Ing. 

Marie Skybová, Ph.D. Veřejné projednání návrhu změny vč. vyhodnocení  vlivů na životní prostředí se konalo 25. 

09. 2019 na Městském úřadu Turnov. Byla provedena aktualizace zastavěného území s ohledem na skutečný stav 

využití území a s ohledem na postupné využití zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Turnov. Změnou 

č. 2 se nevymezují nové rozvojové plochy pro bydlení. 

Plošně nejrozsáhlejší (cca 5,7 ha) je změna využití části rozvojové plochy  Daliměřice Z1 – Z31, z funkční plochy 

pro bydlení  BI (celkem 28 ha pro bydlení individuální – bydlení v rodinných domech) na BS (nově 5,7 ha pro 

bydlení smíšené – bydlení v bytových a rodinných domech) označena BS – Z1- Z31.  Jedná se o severovýchodní 

část lokality zahrádkářské kolonie v Daliměřicích u kruhového objezdu na silnici I/10 Vesecko. V rozvojové lokalitě 

Daliměřice nebude přípustné umisťování bezodtokových jímek na splaškové vody. 

Kompletní dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Turnov je zveřejněna na www.turnov.cz – Město – Územní 

plány, rozvoj a MPZ – Územní plán Turnov. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Špinka, p. Varga 

V diskusi zaznělo: Hledal jsem pozemek pro TopTec.; Bude ve změně č. 3.; Jaké bylo doporučení komise rozvoje?; 

Projednávali jsme to opakovaně, z diskuse nevyplynulo, že by členové měli nějakou lokalitu podporovat. 

 
 

Usnesení ZM č. 39/2020 
ZM ověřuje  
že Změna č. 2 Územního plánu Turnov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve 
znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje a se stanovisky dotčených 
orgánů a Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 40/2020 

ZM rozhodlo  
o námitkách podaných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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Usnesení ZM č. 41/2020 
ZM vydává  
dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu Turnov formou opatření obecné povahy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 
 
 

11. Řídící komise pro Strategický plán města Turnova - aktualizace   
 

Rozprava:  

 

Město Turnov má zpracovaný Strategický plán města Turnova na období 2013-2020, který byl schválen 25. 4. 2013 

na zastupitelstvu města. Aktualizace Akčního plánu na volební období 2014 -2018 byla schválena zastupitelstvem 

města 28. 1. 2016 usnesením č. 15/2016. 

Od té doby probíhá aktualizace Akčního plánu, která zohledňuje schválené priority na dané volební období a 

monitoruje průběh a dokončení jednotlivých aktivit. Poslední aktualizace proběhla k 12/2016. 

Nyní byla aktualizace Akčního plánu zahájena v prosinci 2019. Do dokumentu byly doplněny schválené priority 

města, byly obeslány odbory Městského úřadu Turnov a Vodohospodářské sdružení k aktualizaci jednotlivých 

aktivit. Sběr aktuálních dat dále probíhá u dalších externích subjektů.  

V roce 2014 proběhla poslední aktualizace složení Řídící komise pro aktualizaci Strategického plánu města Turnova 

s ohledem na nové složení zastupitelstva 2014-2018, viz druhá příloha tohoto materiálu. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke, p. Maierová, p. Kříž, p. Miklík, p. Houšková, p. Mikula 

V diskusi zaznělo: Chybí mi tam zástupce VHS a zástupce FOKUSU.; Neměl by tam mít p. Kříž provázanost?; 

Komise se klidně zúčastním, jen nevím, jestli to nebude kontraproduktivní.; Je nutné mít komisi pro sport, když se 

nekoná?.; Uznávám, že se komise několik měsíců nesešla, ale schází se výbor pro sport. Zatím nebyl důvod svolat 

sportovní komisi, má to nějakou souslednost.; Pár jednotlivců má informace z výboru pro sport, ale je to neúcta 

k členům sportovní komise.; Když vznikne důvod, proč svolat komisi pro sport, tak ji svolám.; Spíš bych tam 

nominoval manažera pro investice.; Potřebuji na jednání řád a člověka, který bude ctít jednací řád. Za sociální oblast 

jsou jmenování do komise tři zástupci. 

 
 

Usnesení ZM č. 42/2020 
ZM schvaluje  
složení Řídící komise pro aktualizaci Strategického plánu města Turnova na období 2020-2023. 
 

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

12. Měření hluku na náměstí Českého ráje v Turnově   
 

Rozprava:  

 

V říjnu 2019 provedla firma EKOLA na náměstí Českého ráje 24hodinové měření hluku v chráněném venkovním 

prostoru domu čp. 26 v ulici 5. května. Současně s měřením hluku byl proveden dopravně – inženýrský průzkum. 

Předmětem akustického posouzení bylo zhodnocení vlivu výměny dlažby za litý asfalt v 115m úseku silnice II/283 

na náměstí Českého ráje v Turnově (km 0,600 – 0,715, resp. v 35 m úseku ulice 5. května km 0,685 - 0,715). 
 

Stav 1 - Počáteční akustická situace - silnice II/283 s původním povrchem ze žulových kostek. Vypočtené hodnoty v 

denní době (6-22h) jsou v intervalu 64,5 - 72,2 dB, v noční době (22-6h) v intervalu 56,7 - 64,4 dB. Hygienické 

limity hluku (podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) pro silniční dopravu z dopravy pro pozemních komunikacích v 

případě staré hlukové zátěže jsou pro den 70 dB a pro noc 60 dB. V některých z 8 výpočtových bodů (Hluboká ulice 

a ulice 5. května) dochází k překračování hygienického limitu staré hlukové zátěže v denní i noční době.  
 

Stav 2 - Akustická situace po změně povrchu v celém úseku 115 m (km 0,600 – 0,715) - celá silnice II/283 s 

povrchem z litého asfaltu. Vypočtené hodnoty v denní době jsou v intervalu 59,7 – 69,5 dB, v noční době v intervalu 

52,3 – 61,4 dB. Po realizaci výměny stávající dlažby za asfaltový kryt lze očekávat splnění hygienického limitu staré 
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hlukové zátěže v denní době 70dB. V noční době bude v některých výpočtových bodech (Hluboká ulice) hygienický 

limit staré hlukové zátěže 60 dB překročen.  
 

Stav 3 - Akustická situace po změně povrchu v části úseku 35 m ulice 5. května (km 0,685 – 0,715) - část silnice 

II/283 s povrchem z litého asfaltu v úseku nad nám. Českého ráje u kostela svatého Františka z Assisi. Vypočtené 

hodnoty v denní době jsou v intervalu 64,4 – 71,1 dB, v noční době v intervalu 56,6 – 63,2 dB. Po realizaci výměny 

části stávající dlažby za asfaltový kryt lze očekávat splnění hygienického limitu staré hlukové zátěže v denní době 

70dB. V noční době bude v některých výpočtových bodech (Hluboká ulice) hygienický limit staré hlukové zátěže 60 

dB překročen. Při porovnání stavu s původním povrchem a s povrchem z litého asfaltu v části úseku byl zjištěn 

pokles hluku až o 3,6 dB, největší u bodu V06 v ulici 5. května čp. 26.  
 

Závěr: provedené měření hluku a vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku ukazují pozitivní vliv 

výměny žulových kostek za litý asfalt v celém úseku náměstí Českého ráje. V případě výměny povrchu v celém 

úseku silnice II/283 se jedná o pokles hluku až o 4,8 dB. V případě výměny povrchu jen v části úseku silnice II/283 

se jedná o pokles hluku až o 3,6 dB. 

 

Diskuse: p. Weissová, p. Jiránek, p. Kunetka, p. Hájek, p. Svobodová, p. Kordová, p. Maierová, p. Šmiraus, p. 

Miklík 

V diskusi zaznělo: Největší rámus je přes náměstí, pokud se má jednat o klidnější provoz, to, že se vyasfaltuje 35 

m2, není žádný přínos.; Je to úspěšný počin tím, že máme tlak na obchvat.; Náměstí v tomto případě nevnímám 

jako památkové, musíme si uvědomit, že tam žijí lidi. Pojďme udělat něco, aby se život na náměstí zlepšil.; Já jsem 

pro zachování kostek.; Musíme k tomu přistupovat citlivě, chceme chránit to, co tady někdo před námi vybudoval.; 

Památky tam jsou, ale bydlí tam i lidi.; Ani mezi občany Turnova není shoda. Je nutné apelovat, aby byl obchvat 

Turnova.; Před lety vzniklo hodně variant, nakonec z toho vzešla podoba, kterou tady teď máme. Vzalo se v potaz, 

že je to historická část Turnova.; Vracíme se k problému, kdy bychom měli odklonit těžkou nákladní dopravu.; Po 

výměně z kostek na asfalt se stejně nesplní normy. 

 
 

Usnesení ZM č. 43/2020 
ZM bere na vědomí  
informaci o provedeném měření hluku na náměstí Českého ráje v Turnově. 
 

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

13. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo z občanů se s příspěvkem nepřihlásil. 

 
 
 

14. Žádost občanů o rekonstrukci ulice Mírová   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám k žádost občanů z ulice Mírové o její rekonstrukci. Žádost mně byla doručena 2. 12. 2019. 

S občany jsem měl setkání 3. února 2020 na radnici. Občané poukazovali na špatný stav komunikace, chodníků, 

dožilé veřejné osvětlení. Rovněž upozorňovali na špatnou kvalitu dodávané vody (donesli vzorek), její vysokou cenu 

a poruchy v kanalizační síti. Upozorňovali na havarijní stav plynového potrubí. Na konci roku přišel přípis 

z plynáren, které v této ulici plánují výměnu plynovodu v roce 2024. Tento termín nejsou občané ochotni 

akceptovat.  
 

Občané požadují: 

Ideálně obousměrnou komunikaci (v krajním případě by byli snad ochotni akceptovat jednosměrnou), kde bude 

alespoň jeden chodník a prostor pro parkování automobilů. Nepřejí si žádnou veřejnou zeleň se zdůvodněním, že je 

dostatek zeleně v zahradách. Chodník si dokáží představit i pouze namalovaný na asfaltu. Nechtějí žádné zálivy. 

Chtějí přípojky optických sítí. Občané se zároveň domáhali výstavby chodníku v ulici Pekařova.  

Občané se zároveň domáhali výstavby chodníku v ulici Pekařova. Vysvětlil jsem naše obtíže s ČEZ Distribucí, 
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která nám již od roku 2017 slibuje zahájení jejich akce kabelizace NN, která spočívá v uložení kabelů do 

chodníkového prostoru. Rovněž jsem potvrdil rozhodnutí města, tento chodník v roce 2020 realizovat bez ohledu na 

ČEZ. 
 

Rekonstrukce ulice Mírová obsadila 22. místo v prioritách ZM do 10 mil. Kč. V prioritách ZM v minulém období 

skončila na 7. místě a všechny předchozí byly zrealizovány. 
 

Navrhovaný postup: 

Protože připomínky jsou často protichůdné, dohodli jsme se, že budou v letošním roce vypracovány variantní 

studie uspořádání ulice. Ty budou projednány s dotčenými orgány státní správy, v komisích a výsledné varianty 

budou předloženy k posouzení občanům v této ulici. Pak bude přikročeno k projektování. 

Oslovili jsme správce plynárenského zařízení a ten je ochoten uspíšit práce na rekonstrukci o rok, tedy 2023. 

Obdobně jsme oslovili i VHS Turnov – ti chtějí práce etapizovat a rozdělit do let 2023-2027 s rozdělením 3 etapy 

Mírová a 2x dvě slepé ulice. S dalšími správci inženýrských sítí jednáme. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Odkud půjdou peníze na studii?; Je to z řádku, které jsou na studie.; Která priorita se odsune? 

 
 

Usnesení ZM č. 44/2020 
ZM schvaluje  
navržený postup projekčních prací na Rekonstrukci ulice Mírová. ZM pověřuje OSM předložit finální 
prostorové uspořádání ulice k odsouhlasení na jednání ZM. 
 

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

15. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2019   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám Zprávu o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2019. Zpráva obsahuje souhrnné 

informace za uplynulý rok, přehled o uskutečněných aktivitách na území města Turnova. 

Kompletní informace o Národní síti Zdravých měst ČR naleznete na stránkách www.zdravamesta.cz. 

Kompletní přehled zpráv naleznete na stránkách města: https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-

ma21/ 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 45/2020 
ZM bere na vědomí  
zprávu o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2019. 
 

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

16. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice   
 

Rozprava:  

 

Bod byl stažen z jednání ZM. 

 
 
 
 
 
 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/
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17. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme vám návrh rozdělení dotací pro sportovní spolky a organizace pro rok 2020. 

V letošním roce bylo doručeno v řádném termínu celkem 17 žádostí o dotaci. Po rozdělení dle platných Pravidel pro 

tuto dotační oblast je z celkové částky pro rok 2020 (7.750.000 Kč) pro skupinu č. 1 určeno 5.700.000 Kč, pro 

skupinu č. 2 je 300.000 Kč a pro skupinu č. 3 je alokováno 1.750.000 Kč. 

Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude uzavřena smlouva o poskytnutí 

dotace. Se spolky, kterým bude přidělena dotace nižší než 50 tis. Kč, bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. 

S ostatními spolky bude uzavřena smlouva, která je pro každý spolek zvlášť součástí tohoto materiálu.  

 

Diskuse: do diskuse se přihlásil p. Hejduk - starosta Sokola, p. Hocke, p. Mikula, p. Svobodová, p. Miklík, p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Jednota Sokola má 150 let a 900 členů. V předložené tabulce je chyba. Požádal jsem p. Markovou 

a p. místostarostku, aby zajistily odpověď a nedostal jsem ji.; Sport má na starosti p. Miklík a p. Mikula. K výzvám 

Sokola se nemůžu vyjádřit. Ozval jsem se Vám na letní výzvu a komunikovali jsme spolu.; Chtěli jsme názor a 

výstup, z komise, z výboru, z RM a ZM a nedostali jsme ho.; Na mě jste se neobrátil.; Je to nefunkčnost města.; 

Výzva byla ukončena velmi brzy, po měsíci.; Neposlal jste žádné téma, které byste chtěl řešit na sportovní komisi.; 

Během roku jste nesvolal jedinou komisi.; Oddíly by měly vědět, jaké bude jejich financování. Komunikace s oddíly 

by se měla posunout někam jinam.      

 

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

 
 

Usnesení ZM č. 46/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2, 270.906 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z 
toho je určeno 1, 737.806 Kč na provozní náklady a 533.100 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. 2-20-101, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 

Usnesení ZM č. 47/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 1, 046.188 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 
15045544, z toho je určeno 872.688 Kč na provozní náklady a 173.500 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. 2-20-102, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 48/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 1, 202.538 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 
209.538 Kč na provozní náklady, 113.000 Kč na sportovní činnost spolku a 880.000 Kč na nájmy za 
sportoviště dle Pravidel. 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. 2-20-103, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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Usnesení ZM č. 49/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 855.821 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho 
je určeno 729.321 Kč na provozní náklady a 126.500 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. 2-20-104, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 

 
Usnesení ZM č. 50/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 875.048 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 
201.648 Kč na provozní náklady, 253.400 Kč na sportovní činnost spolku a 420.000 Kč na nájmy za 
sportoviště dle Pravidel. 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. 2-20-105, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 

Usnesení ZM č. 51/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 630.000 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 
60.000 Kč na provozní náklady, 120.000 Kč na sportovní činnost spolku a 450.000 Kč na nájmy za 
sportoviště dle Pravidel. 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. 2-20-106, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 52/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 147.500 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 
60.000 Kč na provozní náklady a 87.500 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. 
2-20-107, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 

Usnesení ZM č. 53/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 125.400 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je 
určeno 80.000 Kč na provozní náklady a 45.400 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. 2-20-108, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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Usnesení ZM č. 54/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 126.500 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 
80.000 Kč na provozní náklady a 46.500 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. 
2-20-109, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 55/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 113.700 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 
15045480, z toho je určeno 80.000 Kč na provozní náklady a 33.700 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. 2-20-110, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  
 

Usnesení ZM č. 56/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 56.400 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 
50.000 Kč na provozní náklady a 6.400 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. 
2-20-111, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 57/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 58.800 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho 
je určeno 40.000 Kč na provozní náklady a 18.800 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. 2-20-112, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 58/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 37.200 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 
30.000 Kč na provozní náklady a 7.200 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. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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Usnesení ZM č. 59/2020 
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. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 60/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.900 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173, z toho je určeno 
15.000 Kč na provozní náklady a 7.900 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. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  
 

Usnesení ZM č. 61/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 46.500 Kč pro spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700, z toho je určeno 
20.000 Kč na provozní náklady a 26.500 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. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 62/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Klub vojáků v záloze Turnov, IČ 62013165 na provozní 
činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

 
Usnesení ZM č. 63/2020 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  
 
 

18. Individuální dotace Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a Městská sportovní Turnov, 

s.r.o.   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádosti o individuální investiční dotaci společností Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a Městská 

sportovní Turnov, s.r.o.  
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Kulturní centrum Turnov, s.r.o. žádá o: 

1) dotaci ve výši 2 mil. Kč, která má být určena na zvýšení požárního zabezpečení objektu KC Střelnice. 

Zvýšení obnáší nutné stavební úpravy včetně změny evakuačních cest z objektu a instalace protipožárních 

rolet na balkony velkého sálu, dále reinstalaci EPS obsahující výměnu nedostačujících čidel, která špatně 

reagují na kouřové efekty a napojení některých dveří na EPS a též instalaci nouzového zvukového systému. 

Potřebná částka ve výši 2 mil. Kč byla na tento účel alokována v rozpočtu města na rok 2020. 

2) dotaci ve výši 1,5 mil. Kč, která má být určena na doplatek projektové dokumentace divadla – projekční 

práce interiérů dostavby divadla. V lednu 2020 se Kulturní centrum Turnov, s.r.o. stalo vlastníkem objektu 

Městského divadla Turnov a přilehlých parcel, je tedy výhradním investorem projektu dostavby divadla, 

který připravuje AP Atelier Ing. arch. Josefa Pleskota. V tuto chvíli z projektové dokumentace zbývá 

zaplatit projekční práce interiérů dostavby divadla, jež byly vyčísleny celkem na 1.500.000 Kč, a celá 

částka byla na tento účel alokována v rozpočtu města na rok 2020. 
 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. žádá o: 

dotaci ve výši 2 mil. Kč, která má být určena na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu 

sportovišť. Na jednání Rady města Turnova dne 5. 2. 2020 byl projednán plán údržby a investic Městské sportovní 

Turnov, s.r.o. a tento byl Radou města v působnosti valné hromady schválen. Celý plán obsahuje na rok 2020 zhruba 

20 větších akcí v celkové částce 2 mil. Kč – jedná se o údržbu většiny sportovišť a zázemí organizace. Žádaná částka 

byla na tento účel alokována při schvalování rozpočtu na rok 2020 a je již zahrnuta v rozpočtu na rok 2020. 

 

 

Diskuse: p. Kříž 

V diskusi zaznělo: Kolik bylo vyfakturováno na divadlo? Prosím o písemnou informaci na příští zastupitelstvo. 

 
 

Usnesení ZM č. 64/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 2 000 000 Kč pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o., IČ 
25958941 na zvýšení požárního zabezpečení objektu KC Střelnice a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-001, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

 
Usnesení ZM č. 65/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 1 500 000 Kč pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o., IČ 
25958941 na doplatek projektové dokumentace divadla – projekční práce interiérů dostavby divadla a 
zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-002, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit 
platným Dotačním statutem města. 
 

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

 
Usnesení ZM č. 66/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 2 000 000 Kč pro společnost Městská sportovní 
Turnov, s.r.o., IČ 25941640 na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu sportovišť a 
zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-003, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit 
platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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V Turnově dne 6. února 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Pavel Mlejnek 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Jiří Kovačičin 

ověřovatel zápisu 

 


