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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 24. září 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, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 
Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, 
Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. 
Hana Maierová, 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: 

Mgr. Jaromír Frič, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, David Schindler 
 

Mgr. Jaromír Frič, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, David Schindler 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Radka Vydrová 
 

Daniela Weissová, Eva Kordová 
 
 

Přítomno 5 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:  

 

Pan Kříž navrhl do jednání zařadit materiál "Kontrolní výbor - závěrečná zpráva - správnost rozdělení dotačního 

příspěvku" jako bod č. 10 a materiál "Vyjádření města Turnov k dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov – 

Úlibice“ na životní prostředí (EIA)" jako bod č. 11. Dále chtěl jako bod č. 12 zařadit "Odvolání zástupců města z 

Rady sdružení VHS Turnov". 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Hrubý 

V diskusi zaznělo: Chci zařadit bod odvolání zástupců Rady sdružení VHS Turnov. Zjistil jsem, že 8. 9. se konala 

Rada sdružení VHS a ani jeden z členů za město Turnov tam nebyl.; Tento bod nechci projednávat, nejsou zde dva 

ze tří členů Rady sdružení VHS. Jednání Rady sdružení bylo posunuto, mělo být o týden předtím, jednání probíhají 

ve všední dny dopoledne a pro běžně pracující zastupitele města je to velký problém. 
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p. Kříž navrhl usnesení: 

 

ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání s doplněným bodem č. 10, č. 11 a č. 12. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/9/5] – usnesení nebylo přijato 
 
 

p. Hocke navrhl usnesení: 

 
Usnesení ZM č. 247/2020 

ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání s doplněným bodem č. 10, č. 11. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/3] 
 
 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1.     Úvod                  Ing. Tomáš Hocke       17:00 – 17:05 

Záležitosti odboru správy majetku 

2. Výběrová řízení na prodej pozemků v ul. Za Sokolovnou a v   

bytové zóně Hruštice-Károvsko 

Ing. Tomáš Hocke                                                                            17:05 – 17:15      

Záležitosti odboru rozvoje města 

3. Schválení Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov                                       17:15 – 17:30                                       

Záležitosti odboru finančního 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020 Ing. Tomáš Hocke        17:30 – 18:00                                                                    

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

5. 

 

Městská sportovní Turnov s. r. o. - dodatek č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov 

Mgr. Jana Svobodová   18:00 – 18:10                                                                         

Ostatní 

6. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice Mgr. Jana Svobodová  18:10 – 18:55                                                                               

7. Oblast sportu - přehled aktuálních informací II                                                                                       

8. 

 

9. 

10. 

 

11.        

                 Ing. Tomáš Hocke       18:10 – 18:15  

Kontrolní výbor zastupitelstva - navýšení počtu a volba nových 

členů    

Příspěvky občanů  

Kontrolní výbor - závěrečná zpráva - správnost rozdělení dotační 

příspěvku – přidaný bod  

Vyjádření města Turnov k dokumentaci vlivů záměru „Silnice 

I/35 Turnov – Úlibice“ na životní prostředí (EIA) – přidaný bod                                                                                                                                                          

Ing. Tomáš Hocke                              

 

                                     18:55 – 19:00     

Ing. Michal Kříž                                               

      

 
 
 
 
  

2. Výběrová řízení na prodej pozemků v ul. Za Sokolovnou a bytové zóně Hruštice-

Károvsko   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme výsledky výběrových řízení, konaných dne 14. 9. 2020, na prodej pozemků 

určených k zástavbě rodinnými domy. Ve výběrových řízeních byly prodávány pozemky v ulici Za Sokolovnou 

(jeden celek pro jeden dům) a pozemky v bytové zóně Hruštice-Károvsko, ul. Nad Šetřilovskem (tři pozemkové 

celky pro tři samostatné RD). Z obou řízení byli vybráni čtyři zájemci o koupi prodávaných pozemků. 

 



3  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 24. 9. 2020 

       1.   VŘ na prodej pozemků v ul. Za Sokolovnou, Turnov, p. č. 2577/1 a 2577/2, v k. ú. Turnov - prodáváno jako 

jeden celek o velikosti 935 m2 pro výstavbu jednoho domu, vyvolávací cena 1.402.500 Kč (tj. 1500 Kč/m2). 

Vítězi výběrového řízení se stali xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxx a xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkou kupní ceny ve výši 1.752.500 Kč (tj. 1874 Kč/m2). Pozemky nabývají 

do společného vlastnictví, v podílu každý 1/2 z celku. 
 

2. VŘ na prodej pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko, budoucí ulice Nad Šetřilovskem.  

Nabízené pozemky by měly být prodány dle výsledků VŘ takto: 
 

č. 1 nově vznikající soubor pozemků p. č. 988/15, 990/24, 991/12 a 1004/20, o celkové výměře 727 m2, k. ú. Turnov 

s vyvolávací cenou 1.090.500 Kč (tj. 1500 Kč/m2). 
 

č. 2 nově vznikající soubor pozemků p. č. 988/16 a 1004/69, o celkové výměře 728 m2, k. ú. Turnov s vyvolávací 

cenou 1.092.000 Kč (tj. 1500 Kč/m2). 
 

č. 3 nově vznikající soubor pozemků p. č. 988/17 a 1004/70, o celkové výměře 728 m2, k. ú. Turnov s vyvolávací 

cenou 1.092.000 Kč (tj. 1500 Kč/m2). 

 

Výsledný průměr kupních cen pozemků, vzniklý tímto výběrovým řízením, v bytové zóně Hruštice-Károvsko 3.692 

Kč/m2, vč. DPH 21% (bez daně je to 3501 Kč/m2), v ceně je zahrnut příspěvek na zasíťování a vybudování 

komunikace, který je vybírán od soukromých vlastníků pozemků v bytových zónách. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Teď se potvrdilo, že pozemky díky nákupu pozemku pily budou dražší.; Nemohu souhlasit - je to 

poptávkou na trhu, dobrou dostupností města, kvalitou občanské vybavenosti, okolím Českého ráje, jsme 11. nejlepší 

místo k životu v rámci celé ČR. 

 
 

Usnesení ZM č. 248/2020 
ZM schvaluje  
prodej pozemků v ul. Za Sokolovnou p. č. 2577/1, o výměře 622 m2 a 2577/2, o výměře 313 m2, oba v k. 
ú. Turnov, do podílového spoluvlastnictví, v podílu každý 1/2 z celku, paní xxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxx a panu xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, za kupní cenu ve výši 
1.752.500 Kč (tj. 1874 Kč/m2) včetně DPH. Město Turnov zajistí vklad do katastru a uhradí správní 
poplatek. 
 

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

Usnesení ZM č. 249/2020 
ZM schvaluje  
prodej nově vznikajících pozemků p. č. 988/15, 990/24, 991/12 a 1004/20, o celkové výměře 727 m2, vše 
k. ú. Turnov, které vznikají na základě geometrického plánu č. 4602-2650/2020, do společného jmění 
manželů xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, nar. xxxxxx a xxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.600.000 Kč (tj. 
3576 Kč/m2) včetně DPH. Město Turnov zajistí vklad do katastru a uhradí správní poplatek. 
 

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

Usnesení ZM č. 250/2020 
ZM schvaluje  
prodej nově vznikajících pozemků p. č. 988/16 a 1004/69, o celkové výměře 728 m2, oba k. ú. Turnov, 
které vznikají na základě geometrického plánu č. 4602-2650/2020, do společného jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, nar. xxxxxx a xxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.660.000 Kč (tj. 
3654 Kč/m2) včetně DPH. Město Turnov zajistí vklad do katastru a uhradí správní poplatek. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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Usnesení ZM č. 251/2020 
ZM schvaluje  
prodej nově vznikajících pozemků p. č. 988/17 a 1004/70, o celkové výměře 728 m2, oba k. ú. Turnov, 
které vznikají na základě geometrického plánu č. 4602-2650/2020, do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxx, nar. xxxxx, za kupní cenu ve výši 2.800.000 Kč (tj. 3846 Kč/m2) včetně DPH. Město 
Turnov zajistí vklad do katastru a uhradí správní poplatek. 
 

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

 

3. Schválení Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 164/2020 ze dne 28. 5. 2020 schválilo podnět k pořízení Změny č. 4 

Územního plánu Turnov běžným postupem. 

Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) ve 

spolupráci s určeným zastupitelem města Turnov zpracoval návrh Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov, a to 

v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti. Návrh zadání se 42 body byl jednotlivě zaslán dotčeným orgánům, 

sousedním obcím, oprávněným investorům a Krajskému úřadu Libereckého kraje. Zároveň bylo veřejnou vyhláškou 

oznámeno projednání návrhu zadání. Ve stanovené lhůtě 16. 6. 2020 – 16. 7. 2020 pořizovatel obdržel 17 vyjádření s 

požadavky dotčených orgánů, ostatních orgánů a organizací a krajského úřadu. Sousední obce neuplatnily žádné 

podněty. Krajský úřad Libereckého kraje uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

(SEA). Dále bylo uplatněno dalších 14 požadavků na změnu.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem na základě projednání upravil návrh zadání a předkládá jej ke 

schválení. Pořizovatel, jako úřad územního plánování, si je vědom, že není možné vyhovět všem podaným 

požadavkům, jelikož jsou zřejmě v rozporu se zájmy hájenými ve veřejném zájmu dotčenými orgány na různých 

úsecích, nebo jsou z hlediska územního plánování zcela nevhodné. ZM by takové požadavky mohlo usnesením 

nezařazovat do změny a pořizovat zkráceným postupem. Jelikož ale ZM rozhodlo o pořízení Změny č. 4 běžným 

postupem, je zde větší prostor pro prověření všech požadavků, jejich odborné posouzení a odůvodnění vybraným 

zpracovatelem (autorizovanou osobou), případně dotčenými orgány v další fázi pořizování změny. Některé 

požadavky mohou být i mimo zájem dotčených orgánů – ty budou prověřeny zpracovatelem, případně může uplatnit 

požadavky samospráva v příslušných fázích projednávání. Prověření kompletně všech požadavků se projeví na ceně 

za zpracování změny včetně dokumentace SEA a na lhůtách pro zpracování jednotlivých fází, přesto se k tomuto 

postupu lze přiklonit s ohledem na domnělá práva žadatelů a zvyklosti v Turnově. 

Průběžné informace jsou zveřejňovány na internetové stránce http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-

a-mpz/uzemni-plan-turnov/. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 252/2020 
ZM schvaluje  
v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 253/2020 
ZM pověřuje  
Odbor rozvoje města výběrem zpracovatele Změny č. 4 Územního plánu Turnov. 
 

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

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-plan-turnov/
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-plan-turnov/
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4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020. 

 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 11.064 tis. Kč.  

Celkové výdaje se navyšují o 42.434 tis. Kč.  

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 3 zůstává ve výši 5,7 mil. Kč. 

Financování se navyšuje o 31.370 tis. Kč na částku ve výši 48.813 tis. Kč.  

Z velké části se jedná o technickou změnu rozpočtu. Zásadní jsou na straně příjmové škrty v daňových příjmech na 

celkových -35 mil. Kč od začátku covidu, příjem covidového bonusu ve výši 18. mil. Kč, příjmy dotací 

příspěvkovým organizacím a dotací na základě postupně dokončovaných staveb. Zásadním výdejem je pak nákup 

pozemku areálu pily na Koňském trhu ve výši 35 mil. Kč, přesunujeme finance na zahradu Alzheimer centra, 

dochází k přesunům mezi řádky investic a oprav především směrem k VHS Turnov. Ve financování je zohledněn 

nový úvěr na nákup pozemku areálu pily na Koňském trhu ve výši 35 mil. Kč. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Bude pracovní zastupitelstvo, abychom se pobavili o rozpočtu? Bude polovina volebního období; 

Plánuju poradu zastupitelů v prosinci jako každý rok. Střednědobý výhled byl projednáván ve finančním výboru. 

Situace je v této době velmi složitá, covidová epidemie ještě není za námi… 

 
 

Usnesení ZM č. 254/2020 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2020 upravuje v příjmové části na částku ve výši 490.498.220 Kč, 
navýšením o částku 11.064.734 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 539.310.870 Kč, navýšením o 
částku 42.434.734 Kč, a financování na částku ve výši 48.812.650 Kč, navýšením o částku 31.370.000 Kč. 
 

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

5. Městská sportovní Turnov s. r. o. - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov   
 

Rozprava:  

 

V únoru 2020 bylo Zastupitelstvem města Turnov rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč pro společnost 

Městská sportovní Turnov s.r.o. na obnovu vlastního i pronajatého majetku a na údržbu sportovišť. S příjemcem 

dotace byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-003, která nabyla účinnosti dne 

8. 4. 2020. 

Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 30. 04. 2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 pro městský 

rozpočet roku 2020 navýšení investiční dotace výše uvedené společnosti o 150 tis. Kč. Důvodem navýšení dotace je 

vznik nového sportoviště - PUMPTRACK ve sportovně - rekreačním areálu Maškova zahrada. Důvodem navýšení 

této investiční dotace jsou náklady spojené s výstavbou tohoto sportoviště. Nyní je potřeba tyto změny zohlednit ve 

smlouvě o poskytnutí dotace jejím dodatkem. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 255/2020 
ZM schvaluje  
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-003 a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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6. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám k posouzení projekt města společně s Geoparkem UNESCO na exteriérovou expozici geoparku u 

kamenářského domu u Muzea Českého ráje. Projekt by měl pomoci k zviditelnění Geoparku Český ráj a zároveň 

prestižní značky UNESCO v jednom z jeho center – městě Turnov.  

Rádi bychom podali žádost do Česko polských projektů, a to v termínu do 13. 10. 2020, jedná se o poslední výzvu v 

projektovém období 2014 – 2020.  

Základní filozofií celé expozice u Muzea Českého ráje v Turnově je prezentovat návštěvníkům pestrost Geoparku 

UNESCO Český ráj a na jednoduchých příkladech ukázat základní rysy celého geoparku. Těmi jsou pískovce a 

skalní města, sopky, minerály a zkameněliny. Tato čtyři relativně nesourodá témata jsou propojena jednotnou linkou, 

která celý prostor sjednocuje a vytváří tak ucelenou koncepci. Expozice je řešena jako informačně vzdělávací s 

drobnými didaktickými prvky. Zároveň nabízí i drobný relaxační prostor. Expozice je cílena jak pro běžného 

návštěvníka, místní obyvatele, tak i pro skupiny, především školní či skupiny průvodcované v rámci aktivit muzea. 

V centrální části expozice vznikne menší přednáškový prostor. 

Město Turnov: předfinancování: zaokr. 1 070 000 Kč 

dotace pro Turnov: 731 300 Kč, spolufinancování 129 000 Kč + nezpůsobilý náklad 210 300 Kč (celkem náklad 

města mimo dotaci 339 300 Kč). 

 
 
 

Diskuse: p. Kříž, p. Svobodová 

V diskusi zaznělo: Na co je v rámci rozpočtu dofinancování 210 tis. Kč?; Jsou to nezpůsobilé náklady. 

 
 

Usnesení ZM č. 256/2020 
ZM schvaluje  
podání žádosti do programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa 
s Geoparkem Český ráj o. p. s, Městem Złotoryja (Polsko) a Stowarzyszeniem Kaczawskim (Polsko), 
zastupujícím kandidátský Geopark UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów na projekt exteriérovou 
expozici Geoparku UNESCO Český ráj u Muzea Českého ráje v Turnově – mikroprojekt Popularizace 
geologických fenoménů Euroreginu Nisa se spoluúčastí Města Turnov do výše 350.000 Kč a 
předfinancováním celého projektu do výše 1.100.000 Kč. 
 

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

Usnesení ZM č. 257/2020 
ZM schvaluje  
uzavření Dohody o spolupráci na mikroprojektu Popularizace geologických fenoménů Euroreginu Nisa 
realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Nisa s Geoparkem Český ráj o. p. s, Městem Złotoryja (Polsko) a Stowarzyszeniem 
Kaczawskim (Polsko), zastupujícím kandidátský Geopark UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów dle 
předloženého vzoru a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

7. Oblast sportu - přehled aktuálních informací II   
 

Rozprava:  

 

Překládám Vám informativní materiál o aktuálním projednávání Koncepce sportu města Turnov 2020 - 2024. 

Zároveň jsme jako zastupitelé byli osloveni panem starostou Sokola Turnov Ing. Milanem Hejdukem a panem 

předsedou TJ Turnov Tomášem Marešem se žádostí o projednání Memoranda Sokola Turnov a TJ Turnov k řízení 

sportu v našem městě.  

 

K navrženému a zároveň schválenému:  

Metodika a postup aktualizace „Koncepce sportu města Turnova“ 

Pod pojmem metodiky chápeme obsah (osnovu) materiálu a způsob jejího projednání a schválení. 
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V rámci předcházející diskuze nad stávající koncepcí bylo většinově vnímáno, že lze při aktualizaci vycházet z její 

stávající struktury a obsahu s tím, že budou doplněny některé části analytické a potom zejména její dlouhodobější 

směřování (vize a strategické cíle) doplněné o konkrétní kroky, tj. cíle realizovatelné daným vedením města v rámci 

jeho funkčního období (akční plány, koaliční prohlášení)  

V rámci aktualizace koncepce je z řad sportovní veřejnosti poptávka po jejím širším zapojení do procesu její 

přípravy a projednávání. Tomu se snaží vyjít vstříc i navržená metodika, která počítá s projednáním aktualizace 

se zástupci velkých sportovních organizací ve městě a uspořádáním několika jednání u kulatého stolu tématicky a 

zájmově vymezených skupin (zástupci TJ a SK; zástupci škol, veřejnosti,…). Aktualizovaná „Koncepce“ by tak 

měla získat širší a přesnější informační základnu a větší podporu sportovců po jejím schválení. 

Závěrečná část aktualizované koncepce, kterou je SWOT analýza a návrh vize a cílů by zpracovala k tomu navržená 

pracovní skupina složená s reprezentativních zástupců odborné sportovní veřejnosti a politické reprezentace. 

Konkrétní proces schválení by probíhal standardním procesem v k tomu v Turnově vytvořených kompetentních 

orgánů (sportovní komise, výbor, RM a ZM). 

 

 
 

Na zasedání zastupitelstva města dne 25. 6. 2020 bylo projednáváno memorandum výborů TJ Sokol a TJ Turnov, v 

něm jsou uvedeny 4 boby, které zmiňované výbory vidí jako zásadní. Zároveň zkrácená verze memoranda byla 

uveřejněná v mediích. Nyní nás oba výbory žádají o opětovné projednání na zasedání zastupitelstva. 

 

Rada města k předloženému memorandu přijala dne 15. 7. 2020 usnesení: 

RM bere na vědomí 

předložené „Memorandum výborů Sokola Turnov a TJ Turnov k situaci v řízení sportu v našem městě“ a zároveň 

ukládá místostarostce Janě Svobodové zahájit koncepční jednání s TJ Turnov, z. s. a T. J. Sokol Turnov ohledně 

klíčových sportovišť ve městě a jejich budoucího provozování. Dále RM konstatuje, že ve schváleném postupu 

projednávání koncepce sportu je zařazen jak výbor ZM pro sport, tak sportovní komise RM, proto současný stav 

nebude měnit. Usnesením RM č. 339/2020 rada jmenovala odpovědným členem vedení města za oblast sportu 

místostarostku Janu Svobodovu, z tohoto plyne jasná odpovědnost člena vedení města. 

 

Následně proběhla jednání se členy výboru TJ Turnov a pak se členy T. J. Sokol Turnov, kde jsme osobně 

diskutovali, proč jejich společné memorandum vzniklo a snažili jsme se vysvětlit postoj vedení města a předsedů 

výboru pro sport ZM a sportovní komise RM. 

 

K jednotlivým bodům memoranda: 

- Sloučení sportovní komise a výboru pro sport 

Aktuálně jsou oba orgány zařazeny do projednávání koncepce sportu dle harmonogramu. V jednotlivých dotačních 

oblastech (sociální, kulturní, cestovní ruch…) jsme se snažili předejít střetu zájmu v orgánech, které navrhují ZM 

rozdělení finančních prostředků pro danou oblast. Pro sportovní výbor i sportovní komisi ale zůstal u výrazné 

většiny členů střet zájmů. Nyní je navrhování rozdělení finančních prostředků v kompetenci výboru pro sport ZM, 

kde je 5 zastupitelů a 4 zástupci sportovních spolků. Většinově jsou zde zastoupeni zastupitelé, protože mají 

odpovědnost k rozpočtu města. Bohužel i tito zastupitelé jsou ve střetu zájmu. 

- Otázka výboru pro sport a jejího předsedy 

V rámci koalice se neplánuje personální výměna na pozici předsedy výboru pro sport ZM. 

- Kompetence vedení města – koaliční smlouva. 
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Rada města schválila na svém zasedání dne 28. 5. usnesení, které v kompetenčním řádu stanovuje Janu Svobodovu 

odpovědným členem vedení za oblast sportu. V polovině funkčního období se připravuje aktualizace koaliční 

smlouvy nejen v oblasti sportu. 

- Koncepční jednání se sportovními subjekty 

V současné době probíhá projednání Koncepce sportu města Turnov 2020 – 2024, viz informace výše uvedené. 

Zatím postupujeme dle schváleného harmonogramu. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Špinka, p. Svobodová, do diskuse se přihlásil p. Hejduk 

V diskusi zaznělo: Mám problém se sportovní komisí, ta se sešla 3x za rok a třičtvrtě. Komisi asi nepotřebujeme a 

kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu tuto komisi zrušit. Sešly se výbory Sokol a TJ, byly spokojené?; Po 

jednání jsem měl pocit relativně dobrý, v médiích to už tak nevypadalo, v rámci TJ Turnov se diskutovalo o 

nafukovací hale, v případě TJ Sokol se diskutovalo o stropu v sokolovně. Snažil jsem se vysvětlit nedorozumění, ke 

kterým došlo.; Předseda sportovní komise napsal e-mail, nechápu, proč je stále předsedou?; V zásadě mě nevadí, co 

napsal.; Také mám problém se sportovní komisí, bylo by čistší a jednodušší řešení sportovní komisi v tomto 

volebním období zrušit.; V této době je problém sehnat lidi, díky coronaviru.; Na základě jednání je možnost jiného 

orgánu – kulatého stolu. Od trenérů vzešel podnět, že by bylo dobré pravidelné setkávání a může to být zaneseno 

v koncepci.; Když jsme tu byli v červnu, hlasovala se obecná usnesení. Jsem hrubě uražen, co píše p. Miklík. Jsou to 

nepravdy. S panem Mikulou a Miklíkem to byla chyba. Nemají zájem. Proč město neřídíte věcně? Transparentnost 

sportovního výboru je v tom, že během půl roku se řeší jeden problém. Nejsme spokojeni, jak jste se postavili 

k našemu podnětu. 

 
 

Usnesení ZM č. 258/2020 
ZM bere na vědomí  
informace o aktuálním projednávání Koncepce sportu 2020 – 2024 a ukládá místostarostce Jana 
Svobodová pokračovat v jednáních dle schváleného harmonogramu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/7] 
 
  

8. Kontrolní výbor zastupitelstva - navýšení počtu a volba nových členů   
 

Rozprava:  

 

Na základě společné diskuze v RM předkládám návrh na změny v kontrolním výboru ZM. 
 

Kontrolní výbor ZM: 

Stávající složení: 

Lukáš Bělohradský (ODS)  - předseda výboru 

Jan Lochman (PROTO), Jiří Vele (NB), Dagmar Brabcová (ODS), Jindřich Zeman (ČSSD), Josef Zajíček (ANO), 

Ing. Michal Kříž (ANO) 

Navrhuji výbor doplnit o pana Zbyňka Miklíka (Piráti) a pana Miloslava Šorejse (NB). 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Kříž, p. Weissová, p. Knížek, p. Maierová, p. Kordová 

V diskusi zaznělo: Děkuji za navýšení členů. Je nestandardní, aby člen rady města byl členem kontrolního výboru.; 

Připojuji se ke kolegovi. Chci vyzvat pirátskou stranu, jestli nechce přehodnotit volbu.; Nemám možnost kontaktovat 

své kolegy a věc konzultovat. Je to tak zásadní věc, nebo to počká do příštího zastupitelstva?; Můžeme p. Miklíka 

teď zvolit.; Bude p. Miklík schopen časově zastávat funkci?; P. Miklík s tím byl seznámen a souhlasil.; Navrhuji 

stáhnout bod z jednání.; Nikdy nebyl problém, aby byl v kontrolním výboru kdokoli.; Vnímám působení p. Miklíka 

v radě města a v kontrolním výboru.; Pokud zastupitelka Pirátů zpochybňuje volbu svého člena, posunula bych bod 

na příští jednání. 
 
Na základě vyjádření p. starosta stáhnul bod z jednání ZM. 

 
 

9. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo z občanů se nepřihlásil. 

 



9  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 24. 9. 2020 

10. Kontrolní výbor - závěrečná zpráva - správnost rozdělení dotační příspěvku   
 

Rozprava:  

 

Usnesení ZM z dubna 2020: ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit správnost rozdělení dotačního příspěvku TJ 

Sokola Turnov pro rok 2020 a informovat ZM o výsledku. 
 

Kontrolní výbor se zabýval nejen uloženým usnesením zastupitelstva, ale jelikož v materiálech dostal i dopis od 

Tělocvičné jednoty Sokol Turnov, zabýval se i všeobecně rozdělením finančního příspěvku sportovním subjektům a 

nastavení těchto pravidel. 

 

Diskuse: p. Svobodová, p. Kordová, p. Kříž, p. Hrubý, do diskuse se přihlásil p. Hejduk, p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: Tento úkol jsme uložili kontrolnímu výboru na začátku dubna. Je vidět, že jste to prověřovali 

podrobně. Zodpovědným orgánem v rozdělování dotací je sportovní výbor. Kontrolní výbor výpočty nepožadoval. 

Pokud by kontrolní výbor výpočty požadoval, ráda je doložím a vše dovysvětlím. V zákoně o obcích je uvedeno, jak 

má pracovat kontrolní výbor. Zpráva neobsahuje vyjádření sportovního výboru o dotacích pro sportovní spolky.; 

Jsou platná pravidla schválená na zastupitelstvu. Nechápu, proč v oblasti sportu dochází k neshodám.; Diskuse jsou 

již 25 let stejné.; Pravidla jsou špatná a mají chyby. Závěr kontrolního výboru potvrdil, že je rozhodováno bez 

číselných podkladů.; Je to velmi zkreslené, není pravda, že neexistují výpočty. Neexistují ve dvou kolonkách, kde 

jsou paušály. Všechny odpovědi ode mě odešly, vše můžeme doložit. 
 

Protiusnesení navržená paní Svobodovou: 

 

Usnesení ZM č. 259/2020 
ZM bere na vědomí  
výsledky provedené kontroly Kontrolním výborem ZM uložené na základě usnesení ZM č. 157/2020 ze 
dne 30. 4. 2020 s konstatováním, že rozdělení finančních prostředků proběhlo podle pravidel pro 
poskytování dotací pro T. J. Sokol Turnov z rozpočtu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 260/2020 
ZM opětovně ukládá  
kontrolnímu výboru ZM zprávy předkládat do zastupitelstva města společně s reakcí kontrolovaných 
subjektů na zjištění kontrolního výboru, dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, Hlavy V, § 119 (5). 
 

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

Usnesení ZM č. 261/2020 
ZM ukládá  
sportovnímu výboru ZM vyjádřit se k návrhům kontrolního výboru ZM – body č. 1 – 3 doporučení ze 
závěrečné zprávy kontrolního výboru ve věci správnosti rozdělení dotačního příspěvku T. J. Sokol Turnov 
pro rok 2020 a zároveň ukládá předložit na prosincové zasedání ZM. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
 
 
Návrh usnesení pan Kříž: 

Nebylo hlasováno, protože byla přijata protiusnesení. 

 

ZM ukládá místostarostce města Mgr. Janě Svobodové pověřené řízením oblasti sportu:  

1) Vypracovat matematický model pro rozdělení dotací sportovním spolkům, aby výše rozdělení dotací na 

ekonomiku a provoz byla zpětně kontrolovatelná. 

2) Zhodnotit, matematicky vyjádřit, zda sportovní organizace, které sportují na sportovištích MST, s.r.o., nejsou 

zvýhodňovány oproti spolkům sportující na sportovištích ve svém vlastnictví. Zda je rozdělení financování 100 % 

pro spolky, které sportují na sportovištích MST, s. r. o. a naproti tomu jen 60 % na energie pro spolky, které vlastní 

sportoviště. 



10  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 24. 9. 2020 

3) Uložit výboru pro sport, aby tyto otázky zodpověděl a vypracoval analýzu a matematicky ověřitelné rozdělování 

dotací. 

4) Zrušit sportovní komisi a tím odstranit dvojkolejnost vedení sportu a zlepšit komunikaci se sportovními kluby, 

protože sportovní komise se podle veřejně dostupných zdrojů v roce 2019 sešla 2x a v roce 2020 pouze 1x. 

  
 

11. Vyjádření města Turnov k dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov – 

Úlibice“ na životní prostředí (EIA)   
 

Rozprava:  

 

Liberecký kraj obdržel k vyjádření se dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ na životní prostředí 

v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Předmětem záměru je přeložka silnice I/35 v úseku Turnov (Ohrazenice) – Úlibice jako kapacitní silnice S5 v 

Politice územního rozvoje ČR. Přeložka silnice je navržena ve dvou variantních trasách (E1 a E2), z nichž jedna je 

navržena ve dvou podvariantách (E11 a E12) lišící se šířkovým uspořádáním. 
 

Popis variant: 

Varianta E1, podvarianta E11 

MÚK Ohrazenice – MÚK Přepeře – tunel Pelešany – MÚK Valdštejsnko – MÚK Žernov (přeložka silnice II/283 

směr Semily a silnice II/282 směr Železný Brod a Rovensko p. Tr.) – MÚK Čimyšl – MÚK Kněžnice – MÚK 

Valdice (přeložka II/286 směr Jičín) – MÚK Úlibice (D35) – návrhová kategorie S15,25/110 (směrové nerozdělená 

dvoupruhová komunikace s vystřídaným pruhem pro předjíždění, šířka jízdního pruhu 3,75 m, krajnice 2,0 m).  
 

Varianta E1, podvarianta E12 

MÚK Ohrazenice – MÚK Přepeře – tunel Pelešany – MÚK Valdštejsnko – MÚK Žernov (přeložka silnice II/283 

směr Semily a silnice II/282 směr Železný Brod a Rovensko p. Tr.) – návrhová kategorie S20,75/110 nebo 

S21,5/110 (směrové rozdělená čtyřpruhová komunikace, šířka jízdního pruhu 3,5 m, odstavný pruh 2,5 m, dělící pás 

1,75 m anebo 2,5 m), MÚK Žernov – MÚK Čimyšl – MÚK Kněžnice – MÚK Valdice (přeložka II/286 směr Jičín) – 

MÚK Úlibice (D35) - návrhová kategorie S15,25/110 (směrové nerozdělená dvoupruhová komunikace s 

vystřídaným pruhem pro předjíždění, šířka jízdního pruhu 3,75 m, krajnice 2,0 m). 
 

Varianta E2: 

MÚK Ohrazenice – MÚK Přepeře – tunel Pelešany – MÚK Valdštejsnko – MÚK Volavec (přeložka silnice II/283 

směr Semily) – MÚK Ktová (přeložka II/282 směr Rovensko p. Tr.) – MÚK Čimyšl – MÚK Kněžnice – MÚK 

Valdice (přeložka II/286 směr Jičín) – MÚK Úlibice (D35) – návrhová kategorie S15,25/110 (směrové nerozdělená 

dvoupruhová komunikace s vystřídaným pruhem pro předjíždění, šířka jízdního pruhu 3,75 m, krajnice 2,0 m). 

Zpracovatel dokumentace vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ doporučuje jako nejvhodnější variantu E12, 

tzn. v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Žernov v návrhové kategorii S20,75/110 (nebo S21,5/110) a ve zbývajícím 

úseku v návrhové kategorii min. S15,25/110, a to jako minimalistickou. Z posouzení výhledových intenzit vyplývá, 

že v roce 2050 bude v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Valdštejnsko intenzita 19 tis. – 27 tis. vozidel. Ze sčítání 

dopravy v roce 2016 vyplynulo, že na průtahu městem Turnov jsou intenzity cca 23 tis. vozidel. Návrhová kategorie 

S15,25/90 je schopna absorbovat maximální dopravní intenzitu 25 000 vozidel. Na navazujícím úseku MÚK Žernov 

a MÚK Čimysl jsou výhledové intenzity v roce 2050 maximálně 11 tis. vozidel. Návrhová kategorie S20,75/110, 

resp. S21,5/110 umožňuje absorbovat denní dopravní intenzitu od 11 tis. do 40 tis. vozidel. 

 

Liberecký kraj doporučuje pro realizaci odpočívky zvolit daleko vhodnější lokalitu pro střední odpočívku, resp. 

Truckcentrum, a to v Přepeřích v místě mezi podpovrchovým úsekem v prostoru Ohrazenice/Turnov a MÚK Přepeře 

u/naproti plánovanému Veřejnému logistickému centru (plocha je zanesena v Zásadách územního rozvoje 

Libereckého kraje). Jeho poloha by byla vhodná z důvodu blízkosti dálnice D10 a navazující silnice I/10, dále silnice 

I/35 ve směru na Liberec a Jičín a dále také z důvodu existence průmyslových zón na území Turnova. Navrženou 

odpočívku v km 10,66 - odpočívka Václaví, by bylo vhodnější navrhnout jakou malou odpočívku. 

 

Z materiálu starosty města: 

Je třeba říci, že obecně panuje shoda na potřebnosti komunikace, jejím trasování, nutných opatřeních pro ochranu 

obyvatelstva, etapizaci stavby. K projednání a dohodnutí zbývá šířkové uspořádání. 
 

Hledání politického konsensu mezi samosprávami, obyvateli našeho regionu, odborníky na dopravu, ochranou 

přírody a krajiny je složitým procesem, který trvá od roku 2009. Tehdy zastupitelé Libereckého kraje rozhodli o 

vedení celé komunikace ve čtyřpruhu, v koridoru CHKO Český ráj bez projednání se se všemi aktéry a dotčenými 

samosprávami. Výsledkem byly protesty veřejnosti a zastavení všech přípravných prací.  
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Startem pro další přípravné práce byl rok 2013 a řešení nového územního plánu Turnova. Tyto práce a především 

hledání nutného konsenzu nejen v Turnově, ale na Ministerstvu dopravy, Ministerstvu pro místní rozvoj i všech obcí 

na trase, vedlo k posunu a nalezení kompromisního koridoru. Díky tomu mohl být schválen v roce 2014 nový 

územní plán Turnova a mohli být zahájeny práce na dopravních studiích i dokumentaci vlivu stavby na životní 

prostředí. 
 

Pan zastupitel Kříž navrhuje usnesení zastupitelstva směřující k požadavku ze strany města na řešení komunikace S5 

přes území města Turnov ve čtyřpruhu (šířka kategorii S20,75/110 nebo S21,5/110 s návrhovou rychlostí 110km/h). 

Já v této chvíli nemohu takové usnesení podpořit, protože: 

- jednoduše není důkladně projednáno se samosprávami okolních obcí a dalších partnerů, naposledy jsme všichni 

hovořili vystřídaném třípruhu o kategorii S15,25/110 

- není projednáno s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která vnímá vystřídaný třípruh jako maximum pro možný 

zásah do krajiny s ohledem na zábor zemědělského půdního fondu, možné zakrytí komunikace doprovodnou zelení, 

hlukových emisí a prevence vzniku logistických a výrobních center ve volné krajině. Agentura se rovněž neshoduje 

s hodnocením ekologického dopadu. Nerovnoměrně jsou hodnoceny trvalé zásahy (vlivy na hluk, ovzduší, ZPF, 

PUPFL, vodu, flóru, fauny), před vlivy krátkodobými (objížďky, opravy, ….). Tuto tabulku v připomínkovém řízení 

požaduje opravit. 

- není důkladně projednáno se zastupiteli – není dost informací – pro stávající intenzity dopravy dnes vyhoví 

vystřídaný třípruh S15,25/100, je nutné ekonomické posouzení variant, řešení velikosti křižovatek apod. 

- není provedeno sčítání dopravy, které bylo odloženo kvůli Covid-19, ukončení je plánováno na listopad 2020 

 

Mým záměrem jako starosty Turnova je podpora stavby komunikace S5, která však nepoškodí obyvatele Turnova, 

krajinný ráz našeho Českého ráje. Komunikaci, která dopravně pomůže napojit Liberecký kraj na Hradec Králové a 

zároveň pomůže vyřešit dopravní napojení Semilska a Jilemnicka. Komunikaci, která bude určitou společenskou 

dohodou a kterou bude možné začít do roku 2030 stavět (tedy rychlá příprava a brzká stavba). 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kříž, p. Kunetka, p. Kordová, p. Maierová, p. Polášek, p. Bělohradský, p. Špinka, p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Mám stejný názor jako Liberecký kraj, … Potvrzuji, že 20 let probíhala debata o dálnici. Návrh p. 

Kříže pomíjí vývoj.; Chci řešit jen území Turnova. V roce 2030 nám tři pruhy nebudou stačit. Chtěl jsem se o tom 

bavit věcně.; Pamatuju zjitřená jednání, bylo velmi křehce jednáno, aby studie pokračovala dál.; Bylo velmi 

diskutováno, aby se našlo řešení. Čtyřpruh by znovu obnovil diskuse. Postoj Turnova by mohl vyhrotit vztahy 

s obcemi.; Mohli bychom se dočkat toho, že se to bude protahovat.; Střídavý trojpruh je kompromis.; Řada z nás 

není odborníky na dopravu. Jsem rád, že je tu historická kontinuita. 

 

Protiusnesení navržené panem Hockem: 

 
 

Usnesení ZM č. 262/2020 
ZM souhlasí  
se stanoviskem města Turnov k dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
Návrh usnesení pan Kříž: 

Nebylo hlasováno, protože bylo přijato protiusnesení. 

 

ZM souhlasí 
s doporučením jako nejvhodnější varianty, variantu E12, tzn. v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Valdštejsnko v 
návrhové kategorii S20,75/110 (nebo S21,5/110), (čtyřpruh s rychlostním limitem 110 km/h) a tento závěr bude 
obsahem vyjádření města Turnova adresovaném MŽP v rámci procesu posuzování vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov 
– Úlibice“ na ŽP, které v současnosti probíhá (fáze vyjádření k dokumentaci vlivů). 
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Různé: 

p. Hocke upozornil na akce:  

3. 10. Den architektury v Turnovském depu 

9. 10. Noc s Andersenem a akce knihovny 

10. 10. Kulturnov   

19. 10. na sídlišti Přepeřská promítání o revitalizaci sídliště 

24. 10. otevírání silnice II/610 z Turnova do Svijan 

24. 10. odhalení pamětní desky p. Kouckého na Valdštejně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 1. října 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Daniela Weissová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

 


