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USNESENÍ 
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 
 

 

 

 

1. Úvod   
 

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

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

2. Osadní výbory - obsazení   
 

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] 
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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] 
 
 

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

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 xxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx. Správní poplatek uhradí město Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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4. Směna pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko   
 

Usnesení ZM č. 199/2020 
ZM schvaluje  
směnu pozemků v k. ú. Turnov s panem xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxx 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   
 

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.   
 

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) 
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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] 
  

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   
 

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 
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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] 
  
 

8. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2019   
 

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   
 

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   
 

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   
 

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] 
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12. Příspěvky občanů   
 
 

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

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   
 

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   
 

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] 
  

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] 
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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   
 

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

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

17. Územní působnost Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - MAS Český ráj a 

Střední Pojizeří - souhlas obce   
 

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   
 

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] 
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19. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

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     Mgr. Jana Svobodová 

        Místostarostka           místostarostka  


