
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 30. května 2013 
 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

K bodu č. 1/Schválení programu  

 

Usnesení č. 96/2013 

Návrh Ing. Hockeho ohledně stažení bodu ohledně průběžné zprávy Greenway a doplnění doc. 

PhDr. Svobodové, CSc. ohledně volby nových členů kontrolního výboru. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 2/Majetkové záležitosti 

Projekt „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“ 

V diskuzi zazněly tyto názory: propočet provozních nákladů by měl projednat finanční výbor, 

financování v kladném výsledku může ovlivnit vrt pro čerpání vody, rozpočtové náklady: 80mil. 

Kč zimní stadion, 85 mil. Kč koupaliště, 30 mil. Kč infrastruktura, zásadní je však soutěž na 

dodavatele (předpokládaná úspora okolo 20%), dále se bude pokračovat v realizační 

dokumentaci na koupaliště a infrastrukturu, předpokládaná (spíše pesimistická) provozní ztráta 

koupaliště 800 tis. Kč/rok, odhadovaná provozní ztráta kluziště 2,5 mil. Kč, poděkování 

Parlamentu mládeže Města Turnov za aktivitu v anketě mezi studenty, kromě občanské 

vybavenosti, ve které koupaliště Turnov bylo v minulosti standartem, je nutné spatřovat i 

význam pro cestovní ruch, koupaliště v oblasti Dolánek nelze za stávající legislativy povolit 

(stavba původního koupaliště je bohužel z katastru vymazána, povodňová oblast – aktivní zóna). 

 

Usnesení č. 97/2013 

ZM schvaluje koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Sportovní a 

rekreační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončením dokumentace ke stavebnímu 

povolení a s následným vypracováním dokumentace k provádění stavby.  

(Hlasování:18/0/3) 

 

Projekt "Regenerace panelového sídliště U nádraží"   

V diskuzi zaznělo: za stávajících podmínek nejsme schopni dosáhnout na dotaci (sociálně 

vyloučené oblasti, míra panelové výstavby), nutno rozdělit na menší celky a postupovat dále,  

bude se jednat o rozpočet 2014 

 

Usnesení č. 98/2013 

ZM ukládá OSM rozdělit projekt „Regenerace panelového sídliště U nádraží“ na menší celky 

(cca 2-3 mil. Kč), které bude možné dle potřeb a finančních možností realizovat vlastními 

prostředky a zařadit první část k realizaci do návrhu rozpočtu pro rok 2014. 

(Hlasování:18/0/2) 

 



Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu z celku pozemku  p.č. 2758/65, k.ú. Turnov do 

vlastnictví Města Turnov (vjezd na centrální parkoviště) 

 

Usnesení č. 99/2013 

ZM  schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu z celku pozemku parc.č. 2758/65, 

k.ú. Turnov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Města Turnov. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Pasport komunikací 

V diskuzi bylo především zdůvodněno, proč je takový software nutno pořídit (registrace 

překopů, oprav komunikací, svislého dopravního značení, veřejného osvětlení), jedná se o 

nadstavbu GISu.  

 

Zdůvodnění udělení výjimky rady města, pro výběr jediného dodavatele: 

Jedná se o softwarovou firmu, která má velké zkušenosti jak se samotným napojením pasportu 

na systém GIS (Geografický informační systém=zásadní stávající informační platforma úřadu) a 

tak má výborné reference (Jičín, Jablonec n/N), s datovým naplněním (toto si dělá sama, 

nevstupuje do procesu žádná další firma). Při zadání v otevřeném výběrovém řízení hrozí vysoké 

riziko, že narazíme na firmu, která bude aplikaci pasportu teprve vyvíjet a na nás zkoušet a pak 

jim nezbydou prostředky na podrobné zpracování dat. 

 

Usnesení č. 100/2013 

ZM souhlasí ze záměrem pořízení programu pasportu komunikací a ukládá OSM zahrnout 

potřebnou částku finančních prostředků ve výši 379 tis. Kč do rozpočtových opatření. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Prodejní místa u nádraží 

Jedná se o zřízení nového prodejního místa na Turnově 2, záměrem je přesunout prodejce 

z prostoru parkoviště do dvora domu č.p.1294, otázka statutu případných farmářských trhů bude 

řešena následně, v první fázi dojde ke zpřístupnění prostoru, terénním úpravám a jeho 

vyštěrkování, následně, pakliže bude zájem trhovců bude prostor vydlážděn, souběžně jsou 

navrhovány sadovnické úpravy a odstranění skládky. 

 

Usnesení č. 101/2013 

ZM souhlasí ze záměrem vybudování prodejních míst na pozemku p.č. 1940/1 k.ú. Turnov a 

ukládá OSM zařadit do rozpočtového opatření v červnu 2013 částku ve výši 100 tis Kč na 

realizaci tohoto záměru. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Nová komunikace, chodník a veřejné osvětlení, Turnov - Mašov 

Obecně jde o převzetí a případné poskytnutí příspěvku na výstavbu komunikace nové ulice 

v Mašově, hlavním problémem pro ZM bylo nezokruhování komunikace, investor nabídl 

možnost darování pozemku na chodník a zvětšení točny, očekává příspěvek 200 tis. Kč na celé 

území, obvykle město přispívá 200-300 tis. Kč na jeden pozemek (cca polovina nákladů) 

v rozvojových lokalitách, na druhou stranu se jedná o zasíťování 11 pozemků, ze strany 

investora je ochota ke všem kontrolním mechanizmům na stavbě, je nutno ve smlouvě definovat 

záruční lhůty na dílo. 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 102/2013 

ZM schvaluje záměr bezúplatného převzetí komunikace, chodníků a veřejného osvětlení na části 

pozemků parc.č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov po jejich realizaci a kolaudaci, včetně 

pozemků pod těmito stavbami od Ing. Miroslava Kota a Ing. Jana Šplíchala. 

(Hlasování:16/0/7) 

 

Usnesení č. 103/2013 

ZM schvaluje záměr poskytnutí finančního příspěvku panu Ing. Miroslavu Kotovi a Ing. Janu 

Šplíchalovi na vybudování nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na části pozemků 

parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov ve výši max. 200 tis. Kč. Příspěvek bude vyplacen 

po kolaudaci stavby a do 30 dnů od fyzické přejímky dokončené stavby komunikace, chodníku a 

veřejného osvětlení. 

(Hlasování:14/0/9) zeptat se ST 

 

Usnesení č. 104/2013 

ZM ukládá OSM projednat záměr realizace chodníku Sobotecká ul. – náves Mašov se 

soukromými vlastníky dotčených pozemků. 

 (Hlasování:23/0/0) 

 

K bodu č 3/Vystoupení poslance Víta Bárty 

Byla diskutována interpelace poslance Víta Bárty na trasování komunikace R35 a 

k nasmlouvané péči Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. k ministru dopravy a ministru 

zdravotnictví. Oba materiály byly součástí podkladů pro zastupitelstvo města. Rovněž byl 

prezentován dopis pana ministra dopravy adresovaný starostovi města. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 4/Elektronická aukce pro občany 

Elektronická aukce energií pro občany 

Byl prezentován záměr, harmonogram a cíle elektronické aukce pro občany.  

Společnost  e-CENTRE, a.s., má s organizováním elektronických aukcí bohaté zkušenosti, např. 

z Říčan (ty se zapojily do e-aukce pro obyvatele jako první v republice), Frýdlantu, Hrádku nad 

Nisou a dalších. Službu poskytuje zdarma a proto není záměr podmíněn soutěží.  Společnost se 

kromě e-aukcí zabývá i e-aukcemi pro velké fimy a korporace. Má zázemí 100 analytiků a 

dalších odborných pracovníků. Má výborné reference. 

 

Usnesení č. 105/2013 

ZM souhlasí se záměrem e-aukce energií (elektřina a zemní plyn) pro občany a firmy společně s 

firmou e-CENTRE, a.s. v roce 2013. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

K bodu č. 5/Rozvoj města 

Informace z hlediska územního plánování k záměru výstavby obchodního střediska v prostoru 

Šroubárny Turnov 

V diskuzi byly konstatovány klady a zápory navrhovaného záměru. Klady řešení: dojde 

k revitalizaci pozemku, kde může potenciálně vzniknout brownfield, zmizí z panoramatu města 

komín a vysoká administrativní budova, případné obchodní centrum je poměrně dopravně dobře 

dostupné z I/35 bez vysoké zátěže obytných souborů, finančně bude zabezpečen provoz 

turnovské firmy. Možné zápory řešení: zhoršení pozice stávajících obchodníků v centru města, 

otázka měřítka a architektonického pojetí nového objektu a jejich vymahatelnost 



Manévrovací schopnost města: v této chvíli je naprostá většina funkčních ploch v souladu se 

stávajícím územním plánem, Město bude partnerem v územním i stavebním řízení. 

 

Usnesení č. 106/2013 

ZM souhlasí se záměrem zařadit do návrhu nového územního plánu města Turnov v prostoru 

průmyslového areálu Šroubárny Turnov, a.s., funkční plochu komerční zařízení, kterou bude 

zajištěna možnost výstavby obchodního centra. Tento záměr bude možné realizovat po schválení 

nového územního plánu Turnov zastupitelstvem města. 

 (Hlasování:21/0/1) 

 

 Podpora realizace projektu Dům přírody Českého ráje (bývalá škola Dolánky) 

V diskuzi padly tyto názory: Měli bychom podporovat stávající instituce a sportovní spolky, 200 

tis. Kč by měla být skutečně maximální podpora za rok – nenavyšovat, je dobré, že se našel nový 

nositel projektu a Město může být pouze přispěvatelem, může to být centrem ekologické 

výchovy celého kraje, je nutné ekologické centrum s těmito náklady ? – děti mohou jít do lesa 

nebo ke včelaři, další turistická zajímavost regionu. 

 

Usnesení č. 107/2013 

ZM schvaluje finanční spoluúčast města na krytí provozních výdajů Domu přírody Českého 

ráje provozované Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje do maximální výše 200 

tis. Kč ročně po dobu udržitelnosti projektu. 

(Hlasování:15/4/5) 

 

K bodu č. 6/Připomínky občanů 

p. Tokan – Maškova zahrada, prostory firmy Šroubárna, okolí Hrubého Rohozce (oplocení, 

chodník na Rohozec) 

V diskuzi byla shrnuta problematika Maškovy zahrady, znovu vysvětleno proč není možné 

stavět koupaliště v Dolánkách, vysvětlen statut zámku Hrubý Rohozec a postup při stanovování 

priorit města. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 7/Kontrola usnesení ZM 

V diskuzi bylo poukázáno na nekonkrétní formulace a obsahy rozhodnutí rady města a 

zastupitelstva města, starosta přislíbil nápravu. 

 

Usnesení č. 108/2013 

ZM projednalo kontrolu plnění svých usnesení za sledované období dle předloženého materiálu 

a souhlasí se závěry kontroly bez připomínek. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Usnesení č. 109/2013 

ZM ukládá starostovi města upravit v jednacím řádu zastupitelstva města odpovědnost za 

přípravu materiálů pro jednání zastupitelstva města včetně přípravy návrhů usnesení. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 8/Finanční záležitosti 

Schválení účetní závěrky za rok 2012 

 

Usnesení č. 110/2013 

ZM schvaluje účetní závěrku města Turnov za účetní období 2012 sestavenou k rozvahovému 

dni 31. prosince 2012. 

(Hlasování:20/0/1) 



 

 

Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 

 

Usnesení č. 111/2013 

ZM schvaluje v měsíci červenec 2013 mimořádné splacení dlouhodobého úvěru č. 588-06-2003 

vedeného u České spořitelny, a.s. ve výši 652 ti. Kč. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Usnesení č. 112/2013 

ZM ukládá Ing. Pekařovi a vedoucí finančního odboru mimořádnou splátku dlouhodobého úvěru 

za rok 2014 ve výši 160 tis. Kč zahrnout do rozpočtového opatření č. 1/2013. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

Poskytnutí půjčky Občanskému sdružení „Povyk“ ve výši 300 tis. Kč 

Bylo doporučeno, pan Báča ručí směnkou na své jméno, dlouhodobě dobrá spolupráce. 

 

Usnesení č. 113/2013 

ZM schvaluje poskytnutí půjčky Občanskému sdružení „POVYK“ ve výši 300 tis. Kč se 

splatností nejpozději do 31. 5. 2015 dle navrhovaných podmínek. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

K bodu č. 9/Finance ve sportu 

Rozdělení prostředků na tělovýchovnou činnost z řádku Sportovní komise RM 

Diskuze nad příspěvkem pro Sokol Turnov, popsání metodiky výpočtu, komentář ke sportovní 

komisi. 

 

Usnesení č. 114/2013 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z položek rozpočtu Města Turnova na rok 2013 

"Tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním organizacím" a „Vklad do oblasti sportu – 

automaty“ takto: 

 

TJ Turnov, IČ: 15045528...................................... celkem  2 389 304   Kč 

TSC Turnov,IČ: 15045544.................................................    899 079   Kč 

T.J. Sokol Turnov, IČ: 13582518.......................................    726 310   Kč 

AC SYNER Turnov, IČ: 00527271....................................    577 897   Kč 

FK Pěnčín – Turnov, IČ: 69173036...................................    381 927   Kč 

Tenisový klub Turnov, IČ: 15045145................................       89 620  Kč 

Klub českých turistů Turnov, IČ:15045561.......................      70 262   Kč 

Junák Turnov, IČ: 15045480..............................................   104  896   Kč 

SKI club Turnov, IČ: 00529702.........................................     38  537   Kč 

Klub lyžařů Turnov, IČ: 15044840.....................................   101 465   Kč 

Šachový klub Zikuda Turnov, IČ: 49295071........................   82 179   Kč 

TJ Orel Turnov, IČ: 62014579...........................................      10 000   Kč 

BHK Turnov, IČ: 27003345...............................................      56 803   Kč   

Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec, IČ:27022650 16 300   Kč 

SSK Olympia Turnov, IČ: 00539520.........................................25 338 Kč 

ABT Česana Malý Rohozec, IČ: 22751173...............................10 083 Kč 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, IČ:00855022, 

akce Sportovec roku...................................................................70 000 Kč 

(Hlasování:22/0/1) 

 



 

 

Usnesení č. 115/2013 

ZM pověřuje místostarostu Mgr. Otakara Špetlíka pravomocí povolit na základě písemné žádosti 

sportovního subjektu a projednání ve Sportovní komisi RM v odůvodněných případech úpravu 

vnitřního členění poskytovaných finančních prostředků.  

(Hlasování:19/0/4) 

 

K bodu č. 10/Ostatní 

Půjčka ze sociálního fondu 

 

Usnesení č. 116/2013 

ZM schvaluje půjčku ze sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 7 100,- Kč paní Kristýně 

Dobrovolné. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Průběžná zpráva Greenway - tento bod byl přesunut na další jednání ZM 

 

Komise pro zahraniční vztahy města 

 

Usnesení č. 117/2013 

ZM schvaluje návrh Komise pro zahraniční vztahy města na přerozdělení finančních prostředků 

určených na příspěvky pro rok 2013 takto: 

Centrum pro rodinu Náruč, o. s. – 14 tis. Kč 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov, č. 514 02  - 3 tis. Kč 

SVČDM Žlutá ponorka, Husova 77, Turnov – 6 tis. Kč 

TAPŠ Ilma – Mgr. Ilona Šulcová – 15 tis. Kč 

Musica Fortuna – 15 tis. Kč 

Martin Vít – 5 tis. Kč 

ZŠ Skálova 600, Turnov – 2 tis. Kč 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Dar města Turnova „Na kole dětem - nadační fond“ 

 

Usnesení č. 118/2013 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru na sportovní projekt na podporu onkologicky 

nemocných dětí „Na kole dětem – nadační fond“ ve výši 10.000,- Kč. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

     Volba nových členů kontrolního výboru 

 

Usnesení č. 119/13 

ZM odvolává člena KV pana Vladislava Nejedlého a jmenuje za člena KV pana Mgr. Lukáše 

Berndta, jako zástupce za Turnovskou koalici se změnou k 30. 5. 2013. 

  

Usnesení č. 120/13 

ZM odvolává člena KV paní Jiřinu Šiftovou a jmenuje za člena KV pana Karla Tokana, jako 

zástupce za Věci veřejné se změnou k 30. 5. 2013. 

  (Hlasování:21/0/0) 

 

 

 



 

 

Ing. Soudský – Memoriál Ludvíka Daňka 

ThMgr. Halama – pozvánka na 4. června 2013 19.00 dům na Sboře, výročí prof.  Patočky - 

beseda s prof. Janem Sokolem 

Ing. Hocke – výzva k podávání návrhů osobností na udělení čestného občanství a ceny obce 

 

Setkání s občany: 

6. 6. 2013 - od 19.00 v hasičárně osadní výbor na Bukovině 

17. 6. 2013 - Turnov II ZŠ Alešova pondělí od 16.00 

26. 6. 2013 - od 16.00 setkání s občany ve velkém sále KCT, s. r. o. - téma odpady 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Otakar Špetlík 

       starosta              místostarosta 
 
 


