
 

1 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 28. 5. 2020 

 
 

USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. května 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: 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, 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, Ing. Tomáš Roubíček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník  
úřadu: 
 

Zapisovatelka: 
 

Ověřovatelé: 
 

Eva Kordová, David Schindler 
 

Eva Kordová, David Schindler 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Radka Vydrová 
 

Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 159/2020 
ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání bez přidaných bodů. 
 

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

2. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – finanční podpora Libereckého kraje, projekt 

CUM, rozvoj turnovské nemocnice   
 

Usnesení ZM č. 160/2020 
ZM bere na vědomí  
a) částku 2,42 mld. Kč včetně DPH, jako předpokládanou cenu za projekt Modernizace KNL – Etapa č. 1“ 
(která zahrnuje dílčí části projektu jako stavbu Centra urgentní medicíny (CUM), parkovací dům a 
energocentrum) a zavazuje se k jejímu financování, s tím, že se jedná o odhad částky založený na 
dokumentaci pro ÚR z února 2019 a že konečná výše nákladů bude záviset především na výsledcích 
výběrových řízení konaných v rámci přípravy a realizace stavby, 
b) že další náklady na vybavení nových objektů KNL a. s., včetně zdravotnických technologií, budou podle 
současných odhadů a cen činit přibližně 800 mil. Kč, a že tyto náklady nemohou být v plné výši uhrazeny 
z vlastních zdrojů KNL a.s. Proto představenstvo KNL a. s. ve spolupráci s akcionáři KNL a.s. (Libereckým 
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krajem, Statutárním městem Liberec a městem Turnov) přijímá úkol vyvíjet účinné a všestranné aktivity k 
zajištění potřebných finančních prostředků k úspěšnému dokončení projektu „Modernizace KNL – Etapa 
č. 1“, včetně využití státních a evropských dotací. 
a schvaluje 
a) dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s. ze dne 6. 11. 2013, č. 
OLP/2391/2013, mezi Libereckým krajem, Statutární městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 
01 Liberec, IČ: 00262978 a městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 
00276227, včetně příloh, 
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 25. 4. 2016 mezi Městem 
Turnov a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 
460 01 Liberec, IČ: 27283933. 
 

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

Usnesení ZM č. 161/2020 
ZM bere na vědomí  
aktuální informace o projektu Rozvoje turnovské nemocnice. 
 

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

3. A) Schválení podnětu na poř. Změny č.3 Územního plánu Turnov zkráceným 

postupem a schválení obsahu Změny č.3, B) Schválení podnětu na poř. Změny č.4 

Územního plánu Turnov běžným postupem, projednání podaných návrhů a 

rozhodnutí o jejich zapracování   
 

Usnesení ZM č. 162/2020 
ZM schvaluje  
obsah Změny č. 3 Územního plánu Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/4/5] 
  

Usnesení ZM č. 163/2020 
ZM schvaluje  
pořízení Změny č. 3 Územního plánu Turnov zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/4/5] 
  

Usnesení ZM č. 164/2020 
ZM schvaluje  
podnět na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Turnov, a to běžným postupem, nikoliv zkráceným. 
 

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

4. Směna pozemků pro vybudování nové autobusové zastávky I/35   
 

Usnesení ZM č. 165/2020 
ZM schvaluje  
směnu pozemků vyvolanou veřejným zájmem vybudováním autobusový záliv na silnici I. třídy. 
xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, s městem Turnov smění část svého pozemku p. č. 887/23, k. ú. Mašov 
u Turnova o výměře cca 66 m2 za pozemky ve vlastnictví města Turnova část p. č. 2600/1, výměra cca 36 
m2 (ze strany parku), p. č. 2542/2, výměra 10 m2 a p. č. 2543/5, výměra 6 m2, všechny v k. ú. Turnov, 
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celkem cca 52 m2. Směna bude provedena bez doplatku. Každá ze stran uhradí jedno z geometrických 
zaměření oddělených částí pozemků, náklady na správní poplatek do katastru nemovitostí uhradí obě 
smluvní strany společně. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
  

5. Smlouva o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby "I/10 Turnov, MUK 

Fučíkova" s Ředitelstvím silnic a dálnic   
 

Usnesení ZM č. 166/2020 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby "I/10 Turnov, MUK Fučíkova" s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem v Praze, zastoupeným Správou Liberec, dle návrhu. 
 

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

6. Informace o výsledku dražby spoluvlastnického podílu 1/4 z celku, na pozemku 

p.č. 783, v k.ú. Daliměřice   
 

Usnesení ZM č. 167/2020 
ZM bere na vědomí  
informace o výsledku dražby spoluvlastnického podílu 1/4 z celku, na pozemku p. č. 783, v k. ú. 
Daliměřice. 
 

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

7. Kupní smlouva a smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s.   
 

Usnesení ZM č. 168/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení pozemku od společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, parcelní č. 2921/63, o výměře 45 
m2, k. ú. Turnov, který vznikl na základě geometrického plánu č. 4565-20705/2020, oddělením z 
pozemku p. č. 2921/2, a to za kupní cenu, stanovenou jako cenu v daném místě a čase obvyklou, včetně 
nákladů spojených s realizací prodeje pozemku ve výši 26.855,- Kč bez DPH. Město Turnov uhradí správní 
poplatek za vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí ve výši 2000,- Kč. 
 

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

8. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – opravy VH sítí v ul. 

Komenského   
 

Usnesení ZM č. 169/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 7,684.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské 
sdružení Turnov, IČ 49295934 na opravy VH sítí v ul. Komenského v Turnově a zároveň schvaluje návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití individuální dotace se bude řídit platným Dotačním 
statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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9. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – prodloužení vodovodu a 

kanalizace Mašov   
 

Usnesení ZM č. 170/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 342.739 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 
Turnov, IČ 49295934 na výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 729/4, k. ú. 
Mašov u Turnova a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která 
bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití individuální 
dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

10. Příspěvky občanů   
 

 

11. Městské organizace - dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z 

rozpočtu města Turnova   
 

Usnesení ZM č. 171/2020 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Kulturní centrum Turnov s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 172/2020 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 173/2020 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. 
 

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

12. Individuální dotace Rohozecký okrašlovací spolek z. s. - Naučná stezka J. Pekaře  
 

Usnesení ZM č. 174/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 30.000 Kč pro spolek Rohozecký 
okrašlovací spolek z. s., IČ 22854517 na doplatek nákladů souvisejících se vznikem a výrobou Naučné 
stezky prof. Josefa Pekaře. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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13. Individuální dotace TJ Sokol Turnov - rekonstrukce stropu sokolovny   
 

Usnesení ZM č. 175/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 700.000 Kč pro spolek Tělocvičná 
jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na zajištění rekonstrukce stropu sokolovny ve Skálově ul. v Turnově. 
První splátka individuální dotace ve výši 350.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města v roce 2021 a 
druhá splátka individuální dotace ve výši 350.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města pro rok 2022. 
 

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

14. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2020   
 

Usnesení ZM č. 176/2020 
ZM schvaluje  
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2020. 
 

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

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

města Turnov na rok 2020   
 

Usnesení ZM č. 177/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti 
spolku ve výši 24.000 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. 178/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 
62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 24.000 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. 179/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 
62013475 na podporu činnosti spolku ve výši 24.000 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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Usnesení ZM č. 180/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62013459 na 
podporu činnosti spolku ve výši 24.000 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. 181/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62014064 
na podporu činnosti spolku ve výši 24.000 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. 182/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 
62013424 na podporu činnosti spolku ve výši 24.000 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] 
 
  

16. VHS Turnov, dobrovolný svazek obcí – návratná finanční výpomoc ve výši 5 mil. 

Kč   
 

Usnesení ZM č. 183/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města dobrovolnému svazku obcí Vodohospodářské 
sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na předfinancování 
realizace stavby s názvem „Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové – 1. etapa“ v období od 1. 6. 
2020 do 28. 2. 2021 ve výši 5.000 tis. Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
 Usnesení ZM č. 184/2020 
ZM schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Turnova" 
mezi Městem Turnov a dobrovolným svazkem obcí Vodohospodářské sdružení Turnov se sídlem 
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 
podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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17. Zpráva kontrolního výboru o činnosti za rok 2019, úkoly na rok 2020   
 

Usnesení ZM č. 185/2020 
ZM schvaluje  
návrh plánu činnosti KV pro rok 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 186/2020 
ZM schvaluje  
závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2020, vyjma bodu č. 9 - Kontrola investiční 
akce „Nová radnice“. ZM vnímá tento bod jako neobjektivně zpracovaný s mnoha nepodloženými 
spekulacemi. ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM další zprávy předkládat do zastupitelstva města 
společně s reakcí kontrolovaných subjektů na zjištění kontrolního výboru. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/7] 
 
 

 18. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - Změna zakladatelské listiny společnosti   
 

Usnesení ZM č. 187/2020 
ZM rozhoduje  
jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s.r.o. o 
změně zakladatelské listiny tak, že článek Za šesté, odst. C) se nahrazuje tímto novým zněním:  
c) Dozorčí rada 
Zřizuje se šestičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje a 
odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je možná. 
Působnost dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na 
členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/6] 
 
  

19. Parkování na náměstí - informace   
 

Usnesení ZM č. 188/2020 
ZM bere na vědomí  
informaci o porovnání výběru parkovného na náměstí Českého ráje za období únor 2018 až leden 2019 a 
únor 2019 až leden 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
  

 

 

 

 

V Turnově dne 5. června 2020 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

                starosta 

                  …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 
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