
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 29. srpna 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/Úvod 

Schválení programu 

Starosta navrhuje stažení z programu bod 4. Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 

Důvodem stažení je vzájemná dohoda Libereckého kraje, města Liberce a města Turnova, 

poskytnout čas zastupitelům Statutárního města Liberce na důkladné projednání materiálu. 

- Vypuštění bodu 4. Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 

Místostarosta Špetlík navrhuje doplnění programu o bod 10.2 Komise pro zahraniční vztahy do 

bodu Ostatní 

- Doplnění dalšího bodu 10.2 Komise pro zahraniční vztahy do bodu Ostatní 

 

Usnesení č.  153/2013 

ZM schvaluje program zasedání včetně navržených změn  

(Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 2/Majetkové záležitosti 

Maškova zahrada, výběrové řízení na dodavatele stavby 

 

Usnesení č.  154/2013 

ZM schvaluje zahájení výstavby „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrad Turnov“ 1. etapa- 

koupaliště, infrastruktura a venkovní kluziště s maximálním limitem 99 mil. Kč bez DPH a ukládá 

RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele stavby.   

(Hlasování: 14/3/9) - jmenovité hlasování 

A. Svobodová se domnívala, že se hlasuje o jiném usnesení, a proto starosta ruší předchozího 

hlasování a označuje ho za zmatečné 

 

Následně proběhlo nové jmenovité hlasování: 

(Hlasování: 14/3/9) 

 

Pro: Petr Dvořák 

 Mgr. Jaromír Frič 

 Ing. Tomáš Sláma, MSc. 

 Ing. Zdeněk Romany 

 Ing. Petr Soudský 

 Bc. Jan Ulrich 

 Šárka Červinková 

 Tomáš Hudec 

 Milan Kratochvíl 



 Jiří Rezler 

 Karel Jiránek 

 František Zikuda 

 Ing. Tomáš Tomsa 

 Ing. Jaromír Pekař 

 

Proti: MUDr. Daniel Hodík 

 Ivan Kunetka 

 Mgr. Martina Pokorná 

 

Zdržel/a se: 

 MUDr. Lumír Mitáček 

 RNDr. Otto Jarolímek, CSc. 

 Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. 

 ThMgr. Ondřej Halama 

 Eva Kordová 

 PhDr. Hana Maierová 

 MUDr. Jiří Tomášek 

 Ing. Tomáš Hocke 

 Mgr. Otakar Špetlík 

 

Nákup pozemků dražbou 

 

Usnesení č.  155/2013 

ZM schvaluje účast města Turnova na dražbě pozemků za účelem jejich koupě 

Č.parcely  výměra(m2)  druh pozemku 

698/24   1975   orná půda 

698/25   1157   orná půda 

698/26   1125   orná půda 

698/27   1404   orná půda 

zapsané na listu vlastnictví č. 613 pro KÚ Daliměřice, obec Turnov za podmínek stanovených 

v dražební vyhlášce Finančního úřadu pro Liberecký kraj č. 2/2013 pod čj. 856781/13/2609-05302-

60416. 

ZM schvaluje složení dražební jistoty ve výši 100 000 Kč. 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě  

a pověřuje ho stanovením max. výše ceny za dražené pozemky dle podmínek dražební vyhlášky.  

(Hlasování: 14/1/7) 

 

Vykoupení pozemků 

 

Usnesení č.  156/2013 

ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.523/2 a p.č.523/5 dle geometrického plánu k.ú. Turnov 

včetně oplocení na průchod Františkánskou zahradou pro Město Turnov od Nadačního fondu 

Konvent Pax za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 175.000,-Kč. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Vykoupení pozemků pro fotbalové hřiště 

Usnesení č.  157/2013 

ZM schvaluje vykoupení pozemků parc.č.3610/107, podílu 1/23 parc.č.3610/115 a podílu 1/23 

parc.č. 3610/158, k.ú. Turnov od p. Josefa Loudy, Turnov za cenu 80,-Kč/m2 do vlastnictví Města 

Turnov. 

(Hlasování: 24/0/0) 



Vykoupení pozemků z vlastnictví Českých drah, a.s. 

 

Usnesení č.  158/2013 

ZM schvaluje vykoupení pozemků č.p. 3888/108, č. 3890/28 a č. 3890/29, k.ú. Turnov od Českých 

drah, a.s. za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč do vlastnictví Města Turnov. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Prodej Šetřilovsko 

 

Usnesení č.  159/2013 

ZM ruší usnesení ZM č. 221/2012 a schvaluje vyhlášení záměru prodeje  restaurace Šetřilovsko a 

souvisejících nemovitostí, tj. p.p.č.2815 včetně stavby čp.389 (roubenka) vyjma pozemku pod 

pomníkem, p.p.č.2816 včetně stavby čp. 904 (restaurace), p.p.č. 2817, p.p.č. 2818/2 a části 

pozemků p.č.2818/1 a p.č.2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměře pozemků cca 2530m2 za 

minimální celkovou kupní cenu 3 500tis.Kč s upřesněnými regulativy nového územního plánu. 

(Hlasování: 16/8/2) - jmenovité hlasování 

 

Pro: Petr Dvořák 

 Mgr. Jaromír Frič 

 Ing. Tomáš Sláma,MSc. 

 MUDr. Lumír Mitáček 

 MUDr. Daniel Hodík 

 Ing. Zdeněk Romany 

 Ing. Petr Soudský 

 Karel Jiránek 

 Th.Mgr. Ondřej Halama 

 Eva Kordová 

 PhDr. Hana Maierová 

 MUDr. Jiří Tomášek 

 František Zikuda 

 Ing. Jaromír Pekař  

Ing. Tomáš Hocke 

 Mgr. Otakar Špetlík 

 

Proti: Ivan Kunetka 

 Mgr. Martina Pokorná 

 RNDr. Otto Jarolímek, CSc. 

Bc. Jan Ulrich 

 Šárka Červinková 

 Tomáš Hudec 

 Jiří Rezler 

 Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. 

   

 

Zdržel/a se: 

 Milan Kratochvíl 

 Ing. Tomáš Tomsa 

  

 

 

 

 



Schválení podání žádosti Valdštejn 

 

Usnesení č.  160/2013 

ZM schvaluje realizaci akce „Hrad Valdštejn – Zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. 

skalním blokem a konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou“ a v případě získání dotace souhlasí 

s finanční spoluúčastí  ve výši min. 50% z rozpočtových nákladů na této akci v roce 2014. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

Obecně závazná vyhláška 

 

Usnesení č.  161/2013 

1. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

2. ZM ukládá RM od 1. 1. 2014 postupovat při záboru pozemků pro umístění předzahrádek, 

laviček a podobných zařízení, sloužících pro zákazníky příslušné provozovny, zásadně 

formou výpůjčky.  

(Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 5/Příspěvky občanů - bod byl zařazen za bod 2. 

Stížnost na činnost stavebního úřadu v Turnově 

 

Usnesení č.  162/2013 

ZM bere na vědomí podnět paní Skrbkové a pana Matějky v kauze Kadavých a ukládá starostovi 

města, aby se seznámil se stavem kauzy Kadavých a na příštím jednání o tomto informoval 

zastupitelstvo města. 

Hlasování: 20/0/1) 

 

K bodu č. 3/Územní plánování 

Zpráva o uplatňování ZÚR Libereckého kraje 

 

Usnesení č.  163/2013 

A) ZM projednalo návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

v uplynulém období a schvaluje připomínky v následujícím znění: 

1. Město Turnov požaduje, aby Liberecký kraj při aktualizaci Zásad územního rozvoje 

 Libereckého kraje zohlednil trvající nesouhlasné stanovisko Města Turnova s vedením  

komunikace S5 územím města Turnova 

2. Město Turnov dále požaduje, aby Liberecký kraj při aktualizaci Zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje plně respektoval závěry „Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 

Mnichovo Hradiště - Rádelský Mlýn - Úlibice“ zpracované firmou Atelier T-plan, s.r.o. Praha a 

pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj. Tzn.: odstoupit od tunelového řešení koridoru kapacitní 

silnice  S5 pod sídlištěm Výšinka navrženého ve studii firmy Valbek (územní rezerva koridoru 

vymezena v ZÚR LK), a to z důvodu rizika pro intenzivně využité území a v Územním plánu 

Turnova navrhované silné rozvojové území Výšinka - Vrchhůra. 

3. Město Turnov požaduje, aby Liberecký kraj při aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje pořídil územní studii „Řešení obchvatu silnice II/283 ve směru Turnov – Semily.  

4. Město Turnov požaduje, aby Liberecký kraj při aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje zohlednil požadavek města Turnov na připojení katastru území Turnova na koridor pro 

modernizaci železničního spojení Praha – Liberec. 

B) ZM bere na vědomí informaci o dalším postupu při pořizování Územního plánu Turnov: 

1. Město Turnov souhlasí s vypuštěním územní rezervy pro koridor kapacitní silnice  S5 dle 

varianty Valbek /tunel pod Výšinkou/ z Návrhu Územního plánu Turnov.  

(Hlasování: 16/2/1) 



K bodu č. 6/Nová kompostárna Turnov 

Aktuální informace 

 

Usnesení č.  164/2013 

ZM bere na vědomí informativní materiál o kompostárně Malý Rohozec a souhlasí s přípravou 

projektu kompostárny dle předloženého materiálu.  

(Hlasování: 17/0/0) 

 

K bodu č. 7/Finanční záležitosti 

Výsledky výběrového řízení na úvěr 

 

Usnesení č.  165/2013 

ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč od Komerční banky, a.s. 

včetně návrhu smlouvy o úvěru, a to bez zajištění. 

(Hlasování: 17/0/0) 

 

K bodu č. 8/Projednání petic a stížností na restaurační provozy 

 

Usnesení č.  166/2013 

ZM projednalo stížnosti a petice na hluk z veřejných produkcí hudby a narušování veřejného 

pořádku v okolí pohostinských zařízení.  

(Hlasování: 18/0/0) 

 

Usnesení č.  167/2013 

ZM ukládá starostovi města předložit nový návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek 

pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 

tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „veřejné produkce hudby“) 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 

(Hlasování: 17/0/1) 

 

Usnesení č.  168/2013 

ZM ukládá zastupiteli pověřenému řízením MP zajistit posílení hlídky MP v nočních hodinách, 

především ve dnech pracovního klidu a volna. 

(Hlasování: 15/0/3) 

 

K bodu č. 9/ Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 

Nájemce restaurace Střelnice a výběrové řízení na jednatele 

 

Usnesení č.  169/2013 

ZM bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení Kulturního centra Turnov, s. r. o. na 

provozovatele hostinských služeb na Střelnici. 

(Hlasování: 18/0/0) 

 

Usnesení č.  170/2013 

ZM bere na vědomí jmenování Mgr. Davida Peška novým jednatelem společnosti Kulturní centrum 

Turnov, s. r. o., s účinností od 2. září 2013.  

(Hlasování: 18/0/0) 

 

 

 

 

 



K bodu č. 10/Ostatní 

ZŠ Skálova – dodatek ke zřizovací listině 

 

Usnesení č.  171/2013 

ZM schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily, 

s účinností od 1. 9. 2013.  

(Hlasování:18/0/0) 

 

Komise pro zahraniční vztahy 

 

Usnesení č.  172/2013 

ZM schvaluje změny v rozdělení finančních prostředků Komise pro zahraniční vztahy města 

určených na příspěvky pro rok 2013 a na partnerskou spolupráci města dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 18/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 
  
 
 
 


