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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. června 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, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. 
Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana 
Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, 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: 

Jiří Mikula, MUDr. Rostislav Polášek, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek 
 
Jiří Mikula, MUDr. Rostislav Polášek, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. arch. Václav Hájek 

 
Přítomno 12 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   
 

Rozprava:  

 

Do programu byl přidán bod "Převod hřbitovů Hruštice a Nudvojovice do vlastnictví města Turnov - Smlouva 

Darovací a věcné břemeno služebnosti" jako bod č. 7.  

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 189/2020 
ZM schvaluje  
program jednání včetně přidaného bodu č. 7. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Ostatní 

2. Osadní výbory - obsazení                                          17:10 – 17:15                                             

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Odkoupení pozemku p. č. 864/5, k.ú. Daliměřice pro budoucí 

komunikaci 

Ing. Tomáš Hocke           17:15 – 17:45                                                                      

4. Směna pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko        

5. Převzetí nevyužívaného vodohospodářského majetku VHS 

Turnov 

       

6. 

 

7. 

 

 

Převod nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do 

základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o. 

Převod hřbitovů Hruštice a Nudvojovice do vlastnictví města 

Turnov – Smlouva Darovací a věcné břemeno služebnosti – 

přidaný bod 

       

Záležitosti odboru finančního 

8. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2019 Ing. Tomáš Hocke           17:45 – 18:15                                                                      

9. Závěrečný účet za rok 2019        

10. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020        

11. Podmínky k poptávkovému řízení na dlouhodobý úvěr s 

úvěrovým rámcem 35 mil. Kč 

       

12. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke          18:15 – 18:20                                                                            

Přestávka                                                                                                                                                   18:20 – 18:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

13. Individuální dotace - Geopark Český ráj, o.p.s. Mgr. Jana Svobodová     18:30 – 18:50                                                                                 

14. Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Turnov                                                                                  

15. 

16. 

Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 

Obecně závazná vyhláška – noční klid 

Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Ostatní 

17. Územní působnost Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří - souhlas obce 

Mgr. Petra Houšková      18:50 – 19:30                                                                                

18. Oblast sportu - přehled aktuálních informací Mgr. Jana Svobodová                                                                                      

19. 

 

Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu 

 

Ing. Tomáš Hocke 

                                                                           

      

 
 

2. Osadní výbory - obsazení   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám ke schválení změny ve složení členů dvou osadních výborů. V současné době má město Turnov tři 

osadní výbory, které jsou voleny zastupitelstvem. Jedná se o: 
- Osadní výbor Mašov (momentálně 9 členů) 

- Osadní výbor Bukovina, Kobylka, Dolánky (9 členů) 

- Osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec (momentálně 19 členů) 

V osadním výboru Bukovina, Kobylka, Dolánky není potřeba žádných personálních změn. Ve dvou dalších nás 

požádali o převolení členů. 

 

Diskuse: do diskuse se přihlásil p. Světlík, p. Hocke, p. Špinka, p. Šmiraus, p. Svobodová, p. Kordová 

V diskusi zaznělo: Předstupuji jako kandidát předsedy Osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec. Máme na 

Rohozci nějaké priority, zajímá nás průmyslová zóna. Chtěli bychom otevřít téma sportoviště. Zajímá nás 

vybudování chodníku a provoz na komunikaci okolo pivovaru.; Vidím to podobně.; Není potřeba při změně 

zastupitelstva nový mandát předsedů osadních výborů?; Podle zákona o obcích je to v pořádku.; Jmenný seznam je 

na webových stránkách Turnova.; Prosím o doplnění aktuálního seznamu. 
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Usnesení ZM č. 190/2020 
ZM odvolává  
členy osadního výboru Mašov na návrh pana předsedy Jana Lochmana: Petra Čapka, Milana Pekaře, 
Ludmilu Peterkovou, Miloslava Sojku. 
 

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

Usnesení ZM č. 191/2020 
ZM bere na vědomí  
rezignaci členů a ukončení členství z důvodu změny trvalého bydliště osadního výboru Malý Rohozec-
Mokřiny-Vazovec, a to: Jaroslava Halbicha, Hany Hemmerové, Tomáše Janouška, Daniela Melicha, Lenky 
Opluštilové, Marcela Pátého, Radky Šimůnkové. 
 

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

Usnesení ZM č. 192/2020 
ZM stanovuje  
počet členů osadního výboru Mašov na 7 členů. 
 

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

Usnesení ZM č. 193/2020 
ZM volí  
nové členy Osadního výboru Mašov: Miroslavu Vlčkovou, Zbyňka Báču. 
 

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

Usnesení ZM č. 194/2020 
ZM stanovuje  
počet členů osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec na 17 členů. 
 

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

Usnesení ZM č. 195/2020 
ZM volí  
nové členy Osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec: Tomáše Světlíka, Petra Ondrejkoviče, 
Kateřinu Kučerovou, Petera Knoblocha, Hanu Úradníčkovou. 
 

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

Usnesení ZM č. 196/2020 
ZM volí  
předsedou Osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec pana Mgr. Tomáše Světlíka. 
 

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

Usnesení ZM č. 197/2020 
ZM volí  
místopředsedy Osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec pana Ing. Petra Ondrejkoviče (1. 
místopředseda) a paní Mgr. Kateřinu Kučerovou (2. místopředseda). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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3. Odkoupení pozemku p. č. 864/5, k.ú. Daliměřice pro budoucí komunikaci   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení odkup pozemku p. č. 864/5, k. ú. Daliměřice pro budoucí zasíťování 

a komunikace v bytové zóně Daliměřice - část za hasičárnou. Se soukromým vlastníkem panem xxxxxxxxxxxx bylo 

dohodnuto, že uhradí příspěvek na zasíťování a komunikaci, tak jak je zvykem ve všech bytových zónách. Realizace 

je předběžně plánována v letech 2025-2028. Soukromý vlastník prodává městu Turnov pozemek p. č. 864/5, o 

výměře 297 m2, za cenu obvyklou ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem 29.700 Kč. Prodej podmiňuje výhradou zpětné 

koupě za stejných podmínek, pokud nedojde k výstavbě komunikace a sítí. Dále je dohodnuto, že budoucí věcné 

břemeno, které bude pan xxxxxxxxx muset zřídit, bude za 1 Kč, a to právě z důvodu, že nám tento pozemek nejprve 

prodá a následně do něj bude ukládat přípojky inženýrských sítí k rodinnému domu. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 198/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení pozemku p. č. 864/5, k. ú. Daliměřice, o výměře 297 m2, za kupní cenu ve výši 29.700 Kč, tj. 
100  Kč/m2, která je zároveň cenou v daném místě a čase obvyklou od pana xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxx. Správní poplatek uhradí město Turnov. 
 

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

4. Směna pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení směnu pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko. 

Správa majetku v návaznosti na snahu odkoupit pozemky budoucího "biokoridoru" v bytové zóně Hruštice-

Károvsko a scelování pozemků jak pro výstavbu, tak i komunikace dohodla, se soukromým vlastníkem, panem 

xxxxxxxxxxxxxx, na směně pozemků s následným doplatkem z jeho strany. 
 

Pan xxxxxxxxxxx doplatí městu Turnov rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 384.400 Kč. 

 
 

Usnesení ZM č. 199/2020 
ZM schvaluje  
směnu pozemků v k. ú. Turnov s panem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, v tomto rozsahu: město Turnov 
převede pozemek p. č. 1004/14, výměra 6 m2 a část pozemku p. č. 1004/12, o výměře 407 m2, v celkové 
hodnotě ve výši 557.550 Kč (tj. 1350,- Kč/m2) a získá části pozemku p. č. 2870/23, v k. ú. Turnov, 1. část o 
výměře 169 m2 -  budoucí komunikace (hodnota 100 Kč/m2), 2. část o výměře 383 m2 - zeleň sídelní, 
přírodního charakteru, (hodnota 50 Kč/m2) a 3. část o výměře 1371 m2 - biokoridor (hodnota 100 Kč/m2), 
tzn. město Turnov získá pozemky s hodnotou ve výši 173.150 Kč. Veškeré ceny jsou zároveň ceny v 
daném místě a čase obvyklé se zohledněním užitku pozemků. Doplatek rozdílu ve výši 384.400 Kč bude 
uhrazen panem xxxxxxxxxxxxxxxx na základě směnné smlouvy. Správní poplatek za převod vlastnických 
práv zaplatí město Turnov. 
 

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

5. Převzetí nevyužívaného vodohospodářského majetku VHS Turnov   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení převzetí nevyužívaného vodohospodářského majetku od VHS 

Turnov. 

Město Turnov bylo osloveno žádostí spol. Vodohospodářské sdružení Turnov, ve které společnost žádá o projednání 

možnosti převodu majetku do vlastnictví města Turnov nebo do soukromého vlastnictví. 
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Předmětem projednané žádosti byla nabídka bezplatného převodu majetku VHS Turnov na Malém Rohozci, který již 

není dlouhodobě využíván pro systém zásobování pitnou vodou (jsou odstaveny). Přesto, že nejsou napojeny do 

veřejného systému, je možné, aby sloužily pro další soukromé využití. Veškerý nabízený majetek je umístěn na 

soukromých pozemcích.  
 

Jedná se o tento majetek:  

Vodní zdroj akumulovaný na stavebních pozemcích p. č. 188/1 a 188/2, k. ú. Malý Rohozec, pozemky jsou 

soukromé a jejich vlastníky jsou pan xxxxxxxxxxxxx a Pivovar Rohozec, a.s. 

Technické vybavení postavené na stavebním pozemku p. č. 72, k. ú. Malý Rohozec, pozemek i zařízení je ve 

vlastnictví VHS Turnov.  
 

Dohoda z jednání je následující: VHS předá majetek Turnovu a následně město Turnov uzavře s xxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxx smlouvu o výpůjčce na dobu 5 let. Využívání vodních zdrojů bude bezplatné, a zároveň za 

podmínek, že uživatelé budou provádět na vlastní náklady pravidelnou údržbu, běžné opravy jímacích objektů 

(spárování, opravy zdiva, poklopů a dvířek, odstranění vegetace z jímacích objektů a sekání trávy v nejbližším okolí) 

a dále zajistí pravidelné testování vody. OSM byly na základě dohody s VHS doručeny testy vodních zdrojů v 

rozsahu Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. 

Rada města a odbor správy majetku z důvodu stále se zvyšujícího nedostatku vody a toho, že jakékoli vodní zdroje 

mohou být v budoucnu velmi vzácné, doporučují ZM schválit převzetí vodohospodářského majetku do vlastnictví 

města a dále jej předat do výpůjčky manželům xxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxxxxxx dle výše uvedených 

podmínek. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 200/2020 
ZM schvaluje  
bezplatné převzetí nevyužívaného vodohospodářského majetku od Vodohospodářského sdružení 
Turnov, IČ 49295934, do vlastnictví města Turnov. Jedná se o převzetí stavby vodního zdroje 
akumulovaného na st. p. č. 188/1 a 188/2 v k. ú. Malý Rohozec a pozemku st. p. č. 72, k. ú. Malý Rohozec 
společně se stavbou technického vybavení (malý VDJ). Správní poplatek za vklad do vlastnictví uhradí 
město Turnov. 
 

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

6. Převod nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do základního kapitálu 

Městské sportovní Turnov, s.r.o.   
 

Rozprava:  

 

Na základě rozhodnutí ZM ze dne 27. 6. 2019 a doplňujících informací z RM ze dne 30. 1. 2020, bylo zahájeno 

jednání s Městskou sportovní o plánovaném převodu majetku. 
 

Dle navrhovaného seznamu byla odborem správy majetku provedena kontrola proveditelnosti převodu – posouzení 

závazků města k jednotlivým pozemkům a stavbám, právní a majetkové vztahy k pozemkům, varianty řešení 

převodu majetku nebo dohoda o možnostech zatížení částí pozemků věcnými břemeny. 

U většiny pozemků a objektů v návrhu je realizace možná. U některých plánovaných převodů nemovitostí je 

Městská sportovní informována o některých skutečnostech a závazcích.  
 

Majetek určený k převodu vč. podrobných informací: 

Plavecká učebna v ulici Jana Palacha (Výšinka)  

Atletický stadion – tribuna, cílová věž a zázemí Městské sportovní   

Hřiště u haly TSC, Turnov  

Sokolovna Mašov a hřiště za Sokolovnou  
 

Na celý majetek byl zpracován Znaleckým ústavem Statikum Brno, s.r.o. znalecký posudek dle zákona o obchodních 

korporacích pro převod majetku do základního kapitálu společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. a jeho 

výsledná celková tržní hodnota je ve výši 17.488.293 Kč. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 201/2020 
ZM rozhoduje  
jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. se 
sídlem Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov, IČ 25941640, o zvýšení základního kapitálu společnosti a 
pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka:  
Základní kapitál společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. se sídlem Vojtěcha Maška 2300, 511 01 
Turnov, IČ 25941640, se zvyšuje o částku 17.488.293 Kč.  
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem - převzetím vkladové povinnosti 
jediného společníka. Nepeněžitý vklad jediného společníka tvoří: 
- celek pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela 1774/2 zastavěná plocha a nádvoří v 
katastrálním území Turnov, jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, občanská vybavenost (plavecká 
učebna), 
- celek pozemku, zaměřeného geometrickým plánem vyhotoveným Geodézií Český ráj GP s. r. o., Libštát 
326, 512 03 Libštát, dne 23. 9. 2019 pod č. 4509-107/2019, který bude v katastru nemovitostí evidován 
jako parcela 2544/25 ostatní plocha v katastrálním území Turnov o výměře 2462 m2 (odděluje se z 
pozemků p.  č. 2544/1 a 2544/9 obojí ostatní plocha v k.ú. Turnov), pozemek je užíván jako hřiště u haly 
TSC, 
- celek pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako stavební parcela 5 zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Mašov u Turnova, jehož součástí je stavba, budova Mašov č. p. 22, občanská 
vybavenost (Sokolovna Mašov), nově zaměřeného geometrickým plánem vyhotoveným Geodézií Český 
ráj GP s. r. o., Libštát 326, 512 03 Libštát, dne 19. 2. 2020, pod č. 1199-3/2020 (s novou výměrou 727m2) 
a celek pozemku nově zaměřeného tímto uvedeným geometrickým plánem, který bude v katastru 
nemovitostí evidován jako parcela 3/2 ostatní plocha v katastrálním území Mašov u Turnova, s výměrou 
820 m2 (hřiště za Sokolovnou Mašov), 
- celek pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela 610/5 zastavěná plocha a nádvoří v 
katastrálním území Turnov, jehož součástí je stavba, budova Turnov č. p. 2295, občanská vybavenost 
(objekty na atletickém stadionu), 
- celek pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcely 601/12 ostatní plocha v katastrálním 
území Turnov, a celek pozemku, zaměřeného geometrickým plánem vyhotoveným Geodézií Český ráj GP 
s. r. o., Libštát 326, 512 03 Libštát, ze dne 10. 2. 2020, č. plánu 4555-5/2020, který bude v katastru 
nemovitostí evidován jako parcela 600/4 ostatní plocha v katastrálním území Turnov, s výměrou 255m2 
(odděluje se z pozemku p. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Turnov), včetně všech součástí a příslušenství.  
Tyto nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem znaleckého ústavu STATIKUM s. r. o., IČ 155 45 
881, ze dne 20. 5. 2020, číslo posudku 5039-219-2020, částkou 17.488.293 Kč a tuto částku jediný 
společník Město Turnov započítává na svůj emisní kurz. 
 

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

Usnesení ZM č. 202/2020 
ZM schvaluje  
převod nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. se 
sídlem Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov, IČ 25941640. 
Základní kapitál společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. se sídlem Vojtěcha Maška 2300, 511 01 
Turnov, IČ 25941640, se zvyšuje o částku 17.488.293 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 203/2020 
ZM schvaluje  
návrh Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti a pověřuje starostu města Ing. Tomáš Hockeho jeho 
podpisem. 
 

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

7. Převod hřbitovů Hruštice a Nudvojovice do vlastnictví města Turnov - Smlouva 

Darovací a věcné břemeno služebnosti   
 

Rozprava:  

 

Na základě dohody s Římskokatolickou farností - děkanstvím v Turnově, předkládáme Radě města návrh na převzetí 

hřbitova na Hruštici a hřbitova v Nudvojovicích do vlastnictví města. Na základě schůzky, která se uskutečnila dne 

20. 5. 2020 na Městském úřadě v Turnově, bylo se zástupci církve dohodnuto, že město Turnov převezme oba 

hřbitovy, tak jak v současném stavu jsou (viz stavebně technický popis), s podmínkou, že církev v plném rozsahu 

ponese náklady na nutné zajišťovací práce poškozené zdi u hřbitova na Hruštici, ve výši 18. tis. Kč vč. DPH. Nutné 

sanační práce - částečné rozebrání kritického úseku a zapření zdi dle pokynů statika budou provedeny Technickými 

službami Turnov. 

Do budoucna bude nutné zeď celou opravit, což pro nového vlastníka – město Turnov bude znamenat nemalé 

finanční náklady na projekční práce a následné provedení oprav. OSM plánuje zadání projektové dokumentace a 

následně opravu zdi po celém jejím obvodu. Oprava začne stávajícím havarijním úsekem a dále bude pokračovat po 

etapách. 

Součástí převodu je zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům p. č. 1224, 1225, 1230, 3755, vše k. ú. 

Turnov - služebnosti, které budou zahrnovat vše, co je nutné k výkonu církevních obřadů nebo činností spojených s 

vlastnictvím staveb. Jedná se o služebnosti v rozsahu práva stezky a cesty, práva umístění lešení, kontejnerů a 

složení stavebního materiálu v případě oprav a úprav staveb, za účelem trvalého zajištění přístupu ke stavbám, které 

jsou součástí oprávněných pozemků. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 204/2020 
ZM schvaluje  
převzetí sakrálního nemovitého majetku od Římskokatolické farnosti - děkanství Turnov, IČ 49294067, 
formou Darovací smlouvy v tomto rozsahu - pozemek p. č. 1225, pozemek p. č. 3755, pozemek p. č. 
1224, jehož součástí je stavba – budova bez čísla popisného nebo evidenčního; tato stavba slouží jako 
márnice, pozemek p. č. 1230, pozemek p. č. 1218, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 944 v obci a k. ú. 
Turnov, jak je uvedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Semily. Město Turnov zajistí návrh na vklad a uhradí náklady spojené s převodem vlastnických 
práv. 
 

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

Usnesení ZM č. 205/2020 
ZM schvaluje  
zřízení bezúplatného věcného břemene služebnosti pro oprávněného z věcného břemene 
Římskokatolickou církev - děkanství Turnov k pozemkům (jako povinným) p. č. 1224, 1225, 1230 a p. č. 
3755, k. ú. Turnov, v rozsahu práva stezky a cesty, za účelem trvalého zajištění přístupu pro konání 
církevních obřadů a přístupu ke stavbám, které jsou součástí oprávněných pozemků a práva umístění 
lešení, kontejnerů a složení stavebního materiálu v případě oprav a úprav staveb, které jsou součástí 
oprávněných pozemků. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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8. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2019   
 

Rozprava:  

 

Za účetní období roku 2019 Vám předkládáme ke schválení účetní závěrku města Turnov k rozvahovému dni 31. 12. 

2019. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 206/2020 
ZM schvaluje  
účetní závěrku města Turnov za účetní období 2019 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2019. 
 

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

 
  

9. Závěrečný účet za rok 2019   
 

Rozprava:  

 

V souladu s platnou legislativou Vám předkládáme závěrečný účet Města Turnov za rok 2019. Tento materiál 

obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2019, údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích, 

výsledky inventarizace majetku a závazků, hospodaření příspěvkových organizací a městských společností s ručením 

omezeným, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu 

fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, dobrovolné svazky obcí a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření města za rok 2019. 
 

Hodnotící zpráva o hospodaření Města Turnov za rok 2019: 

Celkové příjmy města k 31. 12. 2019 činí 439.220.153,13 Kč, tj. oproti rozpočtu 443.768.888,00 jsou nižší o 

4.548.734,87 Kč.  

Celkové výdaje k 31. 12. 2019 činí 440.477.810,25 Kč, tj. oproti rozpočtu 467.034.980,00 Kč jsou nižší o 

26.557.169,75 Kč. 

Financování je rozpočtováno ve výši 23.266.092,00 Kč a obsahuje přijetí úvěru, splátky jistin úvěrů a změnu stavu 

na bankovních účtech. Skutečnost je ve výši 1.257.657,12 Kč.  

Výsledek inventarizace majetku a závazků - Inventury byly provedeny v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o 

inventarizaci majetku a závazků, a v souladu s vnitřními předpisy města Turnov. Výsledek inventarizace majetku a 

závazků města Turnov za rok 2019 schválila Rada města dne 4. března 2020 usnesením č. 146/2020 na základě 

předložené inventarizační zprávy bez výhrad. 

Tvorba a použití peněžních fondů k 31. 12. 2019 (v Kč) - územní samosprávný celek podle § 5 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může zřizovat peněžní fondy. 

Město Turnov mělo v roce 2019 zřízeno celkem 7 peněžních fondů. 

Hospodaření organizací zřízených městem Turnov za rok 2019 - město Turnov je zřizovatelem 19 příspěvkových 

organizací. 

Hospodaření organizací založených městem Turnov za rok 2019 - město Turnov založilo 5 společností s ručením 

omezeným a je 100 % vlastníkem těchto společností s ručením omezeným.  

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně  - všechny dotace byly 

řádně evidovány v účetnictví a řádně vyúčtovány. Dotace do rozpočtu města Turnov za rok 2019 činily 78.841 tis. 

Kč.  

Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2019 a dalších finančních operací - podrobné údaje k majetku jsou uvedeny 

ve výkazu Rozvaha, doplňující údaje k položkám rozvahy a popis významných finančních operací jsou součástí 

přílohy k účetní závěrce. 

Dobrovolné svazky obcí - město Turnov je členem dvou dobrovolných svazků obcí, a to Vodohospodářského 

sdružení Turnov a Mikroregionu Jizera.  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Turnov za rok 2019 - Přezkoumání hospodaření města za rok 

2019 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, ve dnech 23. 9. 2019 – 25. 9. 2019 a 4. 5. 2020 – 5. 5. 

2020. 
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Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 207/2020 
ZM schvaluje  
celoroční hospodaření Města Turnov za rok 2019 bez výhrad. 
 

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

10. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020. 

 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 1.674 tis. Kč, v této částce je zejména:  

navýšení v nedaňových příjmech o 295 tis. Kč,  

navýšení v kapitálových příjmech o 343 tis. Kč,  

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 1.036 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 2.361 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 3.840 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

snižují o 1.479 tis. Kč.  
 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 se navyšuje o 1,6 mil. Kč na částku ve výši 5,7 mil. Kč. 

Financování se navyšuje o 687 tis. Kč na částku ve výši 17.443 tis. Kč.  
 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 208/2020 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2020 upravuje v příjmové části na částku ve výši 479.433.486 Kč, 
navýšením o částku 1.673.326 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 496.876.136 Kč, navýšením o částku 
2.360.326 Kč, a financování na částku ve výši 17.442.650 Kč, navýšením o částku 687.000 Kč. 
 

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

11. Podmínky k poptávkovému řízení na dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem 35 

mil. Kč   
 

Rozprava:  

 

Na základě jednání starosty města a tajemníka MÚ Turnov s majiteli areálu pily na Koňském trhu v začátku května 

2020, projednání na poradě zastupitelů 25. 5. 2020 vám předkládáme základní obrysy možného odkupu tohoto 

areálu do vlastnictví města Turnov. Bylo provedeno zpřesnění na základě dalších jednání: 

- Jedná se o areál 9064 m2, p. č. 242 - 3957 m2, p. č. 246 - 4476 m2, p .č. 244 - 64 m2, p. č. 247/7 - 567 m2, k. 

ú. Turnov 

- Navrhovaná kupní cena je 35 mil. Kč (mimo strojního vybavení) 

- Cena cca 3.861 Kč/m2 (v porovnání se společností Bluebee necelých 20 tis. m2 - 3.500 Kč/m2 – navíc 

ovšem část aktivní zóna a spousta suti, v areálu jsou funkční domy) 

- Areál pily by byl provozován do 30. 9. 2025, pak by zbyl vyklizený areál s objekty bez strojního vybavení, 

- dohodli jsme se na následujícím nájmu na 5 let ve výši 50 tis. Kč/měsíc - tedy do září 2025 (celkem tedy 3 

mil. Kč) 

- Z hlediska územního plánu je areál v plochách bytových smíšených 

- Z hlediska zátopové zóny je areál zasažen záplavou Q100, ale není v aktivní zóně 
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- Byla právně prozkoumána s možnými riziky cesta nákupu areálu na splátky a jednorázovou platbou. 

Z hlediska právního doporučení je navržena zásadně bezpečnější cesta jednorázovým nákupem. 

- Aktuálně je připravován text kupní smlouvy, nájemní smlouvy, přebíracího protokolu ze strany JUDr. Šulce 

s termínem do 19. 6. 

- Posudek na cenu v čase a místě obvyklou a obvyklý nájem budeme mít na konci června 2020  

- Právní posouzení do Mgr. Hamplové k nákupu nemovitostí za cenu vyšší než je v čase a místě obvyklé 

s termínem do poloviny července 2020 

- Předpokládané schválení nákupu pozemků v ZM 20. srpna 2020 
 

Zastupitelstvo města Turnov na svém pracovním jednání dne 25. 5. 2020 projednávalo bod - Záměr nákupu pozemků 

pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu, na základě toho včetně usnesení RM č. 317/2020 ze dne 13. 5. 2020 

a usnesení č. 407/2020 ze dne 10. 6. 2020 Vám předkládáme ke schválení podmínky pro výzvu k podání 

nejvhodnější nabídky na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výše 35 mil. Kč, stanovení základního 

hodnotícího kritéria pro zadání poptávky a návrh na jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise pro 

otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek na službu na akci „Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 35 mil. 

Kč“. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – účinnost zákona od 1. 

10. 2016. 

 

Diskuse: p. Miklík 

V diskusi zaznělo: Záměr podporuji, dává mi to smysl. Vítám to, že úvěr je jen na tento projekt. 

 
 

Usnesení ZM č. 209/2020 
ZM souhlasí  
s podmínkami poptávkové řízení na dlouhodobý investiční úvěr ve výši 35 mil. Kč. 
 

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

Usnesení ZM č. 210/2020 
ZM bere na vědomí  
a souhlasí s jmenováním hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci 
podání nabídek na dlouhodobý investiční úvěr města Turnov ve výši 35 mil. Kč bankovními institucemi ve 
složení: 1) Ing. Tomáš Hocke, 2) Ing. Jaroslav Knížek, 3) RNDr. Josef Uchytil, DiS., 4) p. Lukáš Bělohradský, 
5) Bc. Jana Chodaničová, náhradníci 1) Ing. Miroslav Šmiraus, 2) Mgr. Jana Svobodová, 3) Ing. Jaromír 
Pekař, 4) Ing. Michal Kříž, 5) p. Jana Kopečná. 
 

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

12. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo z občanů nevystoupil. 

 
 

13. Individuální dotace - Geopark Český ráj, o.p.s.   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace má 

být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2020. Částka 80 tis. Kč byla zahrnuta do rozpočtového opatření č. 

2. 
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Svobodová 

V diskusi zaznělo: Zdržím se hlasování, Geopark nezažádal o dotaci na LK.; Geopark zažádal o individuální dotaci 

LK na tento rok a byla mu přidělena dotace ve výši 350 tis. Kč, dotace města má jít na personální náklady, 

personální náklady se v ostatních dotačních titulech špatně uplatňují, někdo organizaci musí řídit. 
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Usnesení ZM č. 211/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 
na podporu činnosti v roce 2020 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 dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/2] 
 
  

14. Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Turnov   
 

Rozprava:  

 

Dne 28. 5. 2050 rozhodlo Zastupitelstvo města 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 (usnesení ZM č. 175/2020). 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. 

 

Diskuse: p. Svobodová, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Obdržela jsem dopis od TJ Sokol Turnov, děkují a žádají o uzavření smlouvy na vyplacení první 

splátky již v tomto roce, kdyby to finanční situace města umožňovala, uvidíme na podzim 2020. 

 
 

Usnesení ZM č. 212/2020 
ZM schvaluje  
znění smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 700 tis. Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol 
Turnov, IČ 13582518 na zajištění rekonstrukce stropu sokolovny ve Skálově ul. v Turnově a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 

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

15. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

Rozprava:  

 

Pro rok 2020 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život 

obyvatel města Turnov (dotační program Podpora obecně prospěšné činnosti) částka 170 tis. Kč. V souvislosti 

s epidemií Covid-19 a zajištění rezerv v rozpočtu města byla v rámci rozpočtového opatření č. 1 částka ponížena o 

17 tis. Kč. K rozdělení mezi jednotlivé žadatele je tedy k dispozici v rozpočtu 153 tis. Kč.  
 

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu doručeno celkem 12 žádostí o dotaci. 

Komise určená Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost posoudila všechny došlé žádosti a 

navrhla vyhovět všem žadatelům dle níže uvedené tabulky.  

 

 

název žadatele účel dotace 
požadovaná 

výše dotace 

výše 

dotace 

2019 

návrh výše 

dotace 

2020 

1 Místní skupina 

Český červený kříž Turnov 

(Oblastní spolek Červeného 

kříže Semily IČ 70962031) 

činnost skupiny/zdravotnické 

pomůcky, prezentace organizace 

10.000 

  

9.000 10.000 

2 Svaz postižený civilizačními 

chorobami v ČR, z. s. 

IČ 72744383 

činnost spolku 

 

20.000 

  

20.000 20.000 

3 Český svaz chovatelů, Základní 

organizace Turnov 1 

IČ 62014838 

činnost spolku/údržba výstavní 

haly 

25.000 

 

35.000 20.000 
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4 Český svaz včelařů, z. s., 

základní organizace Turnov 

IČ 62014765 

činnost spolku/ošetřování 

včelstev, veterinární léčiva 

10.000 

 

10.000 10.000 

5 Český kynologický svaz 

ZKO 374, Turnov 

IČ 62014293 

činnost spolku/údržba cvičiště, 

výcvikové pomůcky, rekultivace 

areálu cvičiště 

15.000 

 

15.000 15.000 

6 Myslivecká společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

činnost spolku 15.000 

 

13.000 10.000 

7 Klub přátel železnic Českého 

ráje z. s. 

IČ 49294211 

činnost spolku 20.000 

 

30.000 20.000 

8 Tělovýchovná jednota Český 

ráj, spolek 

IČ 15043274 

činnost spolku/otevírání a 

zavírání Skaláku, letní sběr 

odpadků 

25.000 

 

20.000 20.000 

9 SH ČMS Okresní sdružení 

hasičů Semily 

IČ 62012746 

činnost spolku/práce a soutěže 

hasičské mládeže v rámci okresu 

Semily 

10.000 

  

10.000 8.000 

10 ČKS – ZKO Žďárek č. 1017 

IČ 04064810 

činnost spolku/oplocení prostor 

cvičiště 

40.000 0 5.000 

11 Celia-život bez lepku o. p. s. 

IČ 27048861 

činnost spolku 20.000 0 5.000 

12 ZAzemí, z. s. 

IČ 03080994 

činnost spolku 20.600 0 10.000 

CELKEM 230.600 162.000 153.000 

 

Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 213/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Místní skupina Český červený kříž Turnov (Oblastní 
spolek Českého červeného kříže Semily, IČ 70962031) na podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou 
činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 214/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., 
základní organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 215/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 
1, IČ 62014838 na podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 216/2020 
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 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 217/2020 
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 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 218/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 219/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na 
podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 220/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 
na podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 221/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 
na podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 222/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Žďárek-1017, IČ 04064810 na 
podporu činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 223/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro společnost Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861 na podporu 
činnosti v roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 224/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro společnost ZAzemí, z. s., IČ 03080993 na podporu činnosti v 
roce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na obecně prospěšnou činnost. 
 

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

Usnesení ZM č. 225/2020 
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) – [23/0/0] 
 
  

16. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

Rozprava:  

 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku nočního klidu 

takto: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“ Z uvedeného vyplývá, že 

všechny akce, které by hlukem narušily noční klid po 22. hodině, musí být zohledněny v obecně závazné vyhlášce 

města.  
 

V návaznosti na výše uvedené schválilo v dubnu 2020 Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání obecně 

závaznou vyhlášku města Turnov č. 2/2020 o nočním klidu. Nyní byly nahlášeny další dříve neplánované akce 

pivovarem Malý Rohozec, proto je vyhláška nově upravena, aby zahrnovala i tyto akce (viz čl. 3, odstavec 3). 

Zároveň na webu města byla zveřejněna výzva k zaslání dalších případných žádostí, aby byly zahrnuty do vyhlášky 

v rámci jedné úpravy. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 226/2020 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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17. Územní působnost Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - MAS Český ráj a 

Střední Pojizeří - souhlas obce   
 

Rozprava:  

 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  - Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří se připravuje na 

nové programové období 2021 – 2027. Pro tvorbu strategie je nutné znovu vymezit územní působnost. Proto bylo 

vedení města požádáno o projednání a schválení zařazení města Turnova do územní působnosti OPS pro Český ráj – 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří na období 2021 – 2027.  

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 227/2020 
ZM schvaluje  
zařazení území města Turnov do územní působnosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – 
Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří na období 2021 – 2027. 
 

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

18. Oblast sportu - přehled aktuálních informací   
 

Rozprava:  

 

Předkládám pro informaci materiál týkající se oblasti sportu a aktuálních krocích, které se v této oblasti udály nebo 

dějí. 

V říjnu roku 2019 jsme na jednání rady města diskutovali níže uvedené zásadní body, které by se měly 

objevit v koncepčním materiálu pro oblast sportu: 

- Nově investovat pouze do vlastního majetku 

- Pravidelně navyšovat finanční prostředky pro podporu sportu z rozpočtu města, primární podpora mládeže 

- Podpora všech sportovních aktivit ve městě. Otevřít dotační titul pro všechny sportovní spolky dle pravidel 

- MST – správce sportovišť ve městě (nejbližší cíl je převod majetku města do MST a poté převod TSC na město 

pod správu MST) 

- Otevřít minimálně jedno kryté sportoviště na zimní období (nafukovací hala u haly TSC) 

- Analýza nájemních vztahů mezi městem, MST a sportovními spolky 

Dále uvádím rozpracování a aktualizování jednotlivých bodů v návaznosti na již proběhlá jednání: 

- Nově investovat pouze do vlastního majetku 

Tento bod znamená, že současná platná pravidla pro rozdělení dotací pro sportovní spolky již nemají vyčleněnou 

účelovou dotaci na pořízení, technické zhodnocení nebo oprava dlouhodobého majetku (zkráceně podpora investic), 

ale zohledňují údržbu a opravy. Pokud se ve městě připravuje investice většího charakteru a finanční náročnosti je 

záměr třeba projednávat včas (nejlépe před samotnou přípravnou fází) a řádně v orgánech města, navíc pokud ještě 

vyžaduje značnou finanční spoluúčast města na realizaci. Dále by záměr měl odpovídat koncepčnímu rozvoji města 

v této oblasti. 

- Pravidelně navyšovat finanční prostředky pro podporu sportu z rozpočtu města, primární 

podpora mládeže 

V roce 2020 byly navýšeny dotace sportovním spolkům o cca 700 tis. Kč oproti roku 2019. Navíc město podporuje 

sport v rámci dotace pro Městskou sportovní Turnov, s. r. o. (provozní 8.796.000 Kč, investiční 1.650.000 Kč + 

500.000 Kč) 

- Podpora všech sportovních aktivit ve městě. Otevřít dotační titul pro všechny sportovní spolky dle pravidel 

V roce 2019 byla upravena Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům tak, že již není podpora stanovena 

pro uzavřený okruh uchazečů, ale byla vyčleněna částka 300 tis. Kč (ve skutečnosti byla přidělena dotace šesti 

spolkům v celkové výši 178.400,- Kč) 

- MST – správce sportovišť ve městě (nejbližší cíl je převod majetku města do MST a poté převod TSC na 

město pod správu MST) 

V současné době jsou připravovány převody majetku z města do základního kapitálu MST, dále je schváleno 

Memorandum o vzájemné spolupráci na Rekonstrukci a rozšíření haly TSC TURNOV v Turnově II (Usnesení ZM č. 

68/2020 zde dne 30. 4. 2020) 
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- Otevřít minimálně jedno kryté sportoviště na zimní období (nafukovací hala u haly TSC) 

Je řešeno zadání studie lokality kolem haly TSC na Turnově II (zde byla diskutována přetlaková hala), také je zde 

záměr TJ Turnov – přetlaková hala na Daliměřicích – podpora nebyla schválena ZM 

- Analýza nájemních vztahů mezi městem, MST a sportovními spolky 

Částečně vyřešeno - analýza a úpravy z ní vzniklé jsou zaneseny v pravidlech pro sportovní spolky (navýšení 

účelové dotace spolkům – následně navýšení tržeb MST), ještě třeba řešit školy a další spolky působící na 

sportovištích ve správě nebo majetku MST 

Výše uvedené je třeba zapracovat a popsat v koncepci sportu. 
 

Komentář ke stávající koncepci sportu: 

Jistě se dá vycházet ze stávajícího materiálu Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2018 - 2019. Měla by 

ale proběhnout aktualizace a doplnění: 

- Analytická část (podle formy a rozsahu může, či nemusí být součástí koncepce – bude přílohou) – podpořila by se 

tak fakta uváděná v koncepci 

- Chybí dlouhodobější vize a cíle 

- Doplnit část z koaličního programu – na volební období 2018 – 2020, viz citace níže: 

- Sport a volný čas 

- - podpora a rozvoj sportovišť v majetku města a Městské sportovní Turnov, s.r.o. 

- - podpora sportovních zájmových organizací především v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení a zajištění 

širokých sportovních aktivit dětí a mládeže v základních soutěžích v minimální výši 6 mil. Kč/rok (sportovní výbor 

ZM) 

- - upřednostnit opravy a údržbu stávajících sportovních zařízení a areálů, usilovat o dotační programy k jejich 

rozvoji 

- - pokračující renovace sportovních hřišť (u ZŠ 28. října, atletické hřiště u ZŠ Alešova, Duhové hřiště u TSC, objekt 

fotbalových šaten, hokejové šatny na zimním stadionu) 

- - volnočasové aktivity pro děti, rodiny, seniory (aktivity knihovny, střediska volného času,rodinných center, klubu 

seniorů, realizace akademie třetího věku atd.) 

- - hledání řešení velké sportovní haly na Turnově II 
 

Navrhovaný postup projednávání: 

Stanovit metodiku a postup aktualizace včetně návrhu podrobného harmonogramu - 1. milník tvorby aktualizace 

„Koncepce“ – schválení na RM dne 15. 7. 2020. Předpokládám užší spolupráci OŠKS a MST. Následné 

projednávání ve výboru pro sport a sportovní komisi tak, abychom byli schopni na jednání RM nejspíše v říjnu 

předložit ke schválení materiál týkající se nové (aktualizované) koncepce sportu. Konečné schválení pak bude 

náležet ZM. 

K projednávání máme k dispozici dvě platformy, a to výbor pro sport ZM a sportovní komisi RM. Níže uvádím 

předběžnou představu: 

Výbor pro sport by měl řešit majetkoprávní uspořádání sportovních subjektů a systémem finanční podpory Sportovní 

komise by měla zhodnotit, aktualizovat a navrhnout úpravu – v kapitole týkající se metodiky sportu (podkapitoly: 

školní výuka tělesné výchovy, sportovní příprava na základní školách – lze rozšířit i o mateřské školy, spolupráce se 

sportovními subjekty). Do koncepce města bychom zakomponovali i koncepci Městské sportovní Turnov, s. r. o., 

pan jednatel se již tímto úkolem dle usnesení RM (VH společnosti) zabývá. 

Nová pravidla či úprava stávajících pravidel pro rozdělení dotací sportovním spolkům. V roce 2019 byla schválena 

úprava Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům, dle těchto pravidel byly schváleny dotace spolkům na 

rok 2020. Sportovní výbor ZM by rád projednával jejich úpravu či nová pravidla, ještě ale podoba či konkrétní směr  

úprav není projednán. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Miklík, do diskuse se přihlásil p. Kovář, p. Svobodová, p. Kordová, p. Miklík, do diskuse se 

přihlásil p. Hejduk, p. Hocke, p. Bělohradský, p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Chci mluvit za trenéry v rámci sportovního odvětví v Turnově. Mrzí mě, že vzniká rozpor mezi 

trenéry a vedením města. Není diskutován pohyb dětí. Ve sportovní komisi není nikdo z trenérů, a proto komisi 

města neberou vážně.; Je to vysvětlování pozic. Město má mnoho zájmů a věcí, o které se má starat. Mezi tím je i 

sport. Nedá se od nás očekávat, že splníme všechny představy.; Osobně si vážím dobrovolných trenérů. Dotace jsou 

mířeny na tuto skupinu. Ve sportovním prostředí je dezinformovanost a ráda bych ji napravila.; Za ty roky vnímám, 

že velké prostředky jdou do sportovního prostředí.; Finanční prostředky do sportu se navyšují, vážím si práce 

dobrovolných trenérů. Pokud cítíte, že potřebujete řešit problém, bude probrán ve sportovní komisi.; Město může 

udělat mnohem více, že bude se sportovci více komunikovat a neřeší věci do detailu.; Ve výborech jsme vytvořili 

memorandum a poprosili jsme o projednání na zastupitelstvu. Memorandum je o vztazích ve sportu. Nejsou potřeba 

dvě sportovní komise. Koaliční smlouva je jiná, než je skutečnost. Město zvýhodňuje děti z některých sportovních 

organizací. Chceme zlepšit zřízení.; Považuji to za velmi vstřícné gesto. Na červencovém jednání RM budu 

předkládat harmonogram a metodiku projednávání koncepce sportu.; V memorandu není nic o koncepci.; V jakém 
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stadiu je kontrola kontrolního výboru týkající rozdělení dotace TJ Sokol Turnov?; Záležitost projednáváme, na 

srpnovém nebo zářijovém zastupitelstvu to předložíme.; Je to kritika, která nikam nevede. Nevím, kam by vedlo 

zrušení sportovní komise.; V memorandu není nic o zrušení sportovní komise.; Město o velikosti Turnova nemusí 

mít komisi i výbor pro sport. 

 
 

Usnesení ZM č. 228/2020 
ZM bere na vědomí  
předložený přehled aktuálních informací z oblasti sportu a předložené „Memorandum výborů Sokola 
Turnov a TJ Turnov k situaci v řízení sportu v našem městě“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
 
  

19. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  

 

Valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s., se budou konat dne 30. 6. 1. 2020 v 13.00 hod. a dne 16. 7. 2020 v 

9.00 hod. v budově Krajské nemocnice Liberec, Husova 357/10, Liberec I - Staré Město. 
 

Program valné hromady 30. 6. 2020: 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Rozhodnutí o změně stanov 
 

Program valné hromady 16. 7. 2020: 

1. Zahájení a kontrolo usnášeníschopnosti 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Volba nových členů dozorčí rady 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 229/2020 
ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 30. 6. 2020 a ukládá 
zastupiteli RNDr. Josefu Uchytilovi, DiS., aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

Usnesení ZM č. 230/2020 
ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 16. 7. 2020 a ukládá 
starostovi ing. Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

 

 

V Turnově dne 29. června 2020 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Mgr. Pavel Mlejnek 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. arch. Václav Hájek 

ověřovatel zápisu 
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