
 

 
 

ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne  
 
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 

 

Navrhovatelé: Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař 

Ověřovatelé: Ing. Zdeněk Romany, Tomáš Hudec 

Zapisovatelka: Ing. Jana Chlupová 

 

Přítomni: Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, 

MUDr. Daniel Hodík, MUDr. Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Karel 

Jiránek, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, MUDr. Lumír 

Mitáček, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš 

Sláma, MSc., Ing. Petr Soudský, Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. 

Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, Bc. Jan Ulrich, František Zikuda 

Nepřítomni: Petr Dvořák 

Omluveni: Petr Dvořák 

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke 

konkrétním diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné 

vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty. 

 

K bodu č. 1/Úvod 

Schválení programu 

Návrh pana starosty - Doplnění programu k bodu 8. Ostatní:  

Odvolání a jmenování členů správní rady kulturního fondu 

Rozdělení příspěvku z komise pro zahraniční vztahy města 

 

Usnesení ZM č. 202/2013 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

 

 

 



K bodu č. 2/Majetkové záležitosti 

Šetřilovsko - výše příjmů a náklady na opravy, údržbu včetně investic 

Diskuse: I. Kunetka, O. Halama, O. Jarolímek, O.Špetlík 

(Přichází: p. Soudský, p. Hodík, p. Kratochvíl) 
Za období  03/2000-08/2012 bylo vyměřeno nájemné za všechny objekty ve výši 3233 041,-Kč. K datu 

07/2013 evidujeme dluh na nájemném 164175,-Kč. 

Výdaje na opravy údržbu za roky 2001-2010 dohromady ve všech objektech dosáhly výše 2331 tis. Kč 

vč. DPH. 

 

Usnesení ZM č. 203/2013 

ZM bere na vědomí informace o výši nájemného a výdajích na opravy a údržbu objektů města na 

Šetřilovsku. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Odkoupení pozemku pod parkovištěm u nemocnice 

Diskuse: I. Kunetka,  

(odchází p. Pokorná) 
V roce 2011 město Turnov realizovalo stavbu rozšíření parkoviště u nemocnice. Tato stavba částečně 

zasáhla do pozemku v majetku Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. p.č. 1244/1 v k.ú. Turnov. 

Geometrickým plánem je tento pozemek označen p.č. 1244/13 ostatní plocha o výměře 415 m2 v k.ú. 

Turnov. Pozemek bude vykupován za vyhláškovou cenu. Záměrem je vlastnicky zcelit parkoviště a 

pozemek pod ním. 

 

Usnesení ZM č. 204/2013 

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1244/13 ostatní plocha o výměře 415 m2 v k.ú. Turnov od 

Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. za cenu obvyklou ve výši 96 Kč/m2. 

(Hlasování:14/0/8)  

 

Účast města v dražbě   

Tato dražba se měla dle dražení vyhlášky 140/EX 00274/11-054 uskutečnit dne 16.10.2013. 

Usnesením 140EX 00274/11-058 ze dne 5.10.2013 byla tato dražba odročena na neurčito. 

 

Usnesení ZM č. 205/2013 

ZM bere na vědomí informaci o odročení dražby nemovitostí dle dražební vyhlášky 140 EX 

00274/11-054 na neurčito. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Výkup pozemku v bytové zóně Durychov – Na Kamenci 

Výkup výše uvedeného pozemku v dané lokalitě do vlastnictví města Turnov zcelí první část 

pozemků, které bude město Turnov vlastnit pro budoucí výstavbu komunikace v bytové zóně 

Durychov – Na Kamenci. Pozemek bude vykupován za vyhláškovou cenu. 

 

Usnesení ZM č. 206/2013 

ZM schvaluje  vykoupení pozemku parc.č. 3161/6 k.ú. Turnov o výměře 133m2 za cenu 96,-Kč/m2 

od manželů Kordových, Turnov. 

(Hlasování:22/0/1) 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 3/Záležitosti odboru životního prostředí 

Schválení žádostí o podání dotace z OPŽP - zeleň, kompostárna 

Jedná se o podání žádosti o dotace z OPŽP, konkrétně: projekt regenerace zeleně ulice Nádražní 

Turnov (úsek hotel Beneš-Ohrazenice), rekonstrukce zeleně v okolí dopravního terminálu, výsadba 

zeleně na školní zahradě MŠ 28. října a kompostárna bioodpadu Turnov. 

(odchází J. Ulrich) 

 

Usnesení ZM č. 207/2013 

ZM schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace 

urbanizované krajiny, na projekt „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa“. V případě 

poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z rozpočtu města. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 208/2013 

ZM schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, 

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast 

podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, na projekt „Kompostárna bioodpadu Turnov“. V 

případě poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z rozpočtu města. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Projednání petice  za monitoring kvality ovzduší v obchodně-průmyslové zóně Vesecko 

Petice byla podpořena celkem 841 podpisy fyzických osob, z tohoto počtu bylo 487 občanů města. 

 

Diskuse: M. Pokorná, D. Hodík, O. Špetlík, T. Hocke, T. Hudec, P.  Soudský, E. Kordová,   

občan Berndt, občan J. Kunetka, M. Hrubý,  

(přichází J. Ulrich, H. Maierová, L. Mitáček) 

 

V diskuzi zaznělo: je dobré vyjít vstříc občanům Malého Rohozce a Daliměřic, je dobré vědět, co 

se v celé zóně děje, není nutné předjímat špatný výsledek měření, technologie Kamaxu nebyla 

posouzena v rámci EIA, byl posouzen pouze logistický sklad a administrativní budova, místo 

měření je nutné konzultovat, záměr je v souladu s územním plánem, bylo by lepší provádět 

monitoring po celém městě nepravidelně, byl předán posudek technologie na zdroje pitné vody. 

 

Usnesení ZM č. 209/2013 

Zastupitelstvo města projednalo petici občanů města "„Za monitoring kvality ovzduší v obchodně-

průmyslové zóně Vesecko“ a ukládá odboru životního prostředí zabezpečit pravidelný monitoring 

kvality ovzduší formou mobilní stanice měření imisí.  

(Hlasování:22/0/3) 

 

Návrh usnesení D. Hodíka: Zastupitelstvo města projednalo petici občanů města "„Za monitoring 

kvality ovzduší v obchodně-průmyslové zóně Vesecko“ a ukládá odboru životního prostředí 

zabezpečit pravidelný, namátkový monitoring kvality ovzduší formou mobilní stanice měření imisí 

v obchodně průmyslové zóně Vesecko i v ostatních oblastech Turnova. 

(Hlasování: 10/1/14) usnesení nebylo přijato 

 

Návrh usnesení M. Pokorné: ZM ukládá vedení města zajistit studii, jejímž obsahem bude zjištění 

rizik plynoucích z průmyslové výroby v průmyslové zóně Vesecko pro zdroje pitné vody města, 

půdu, ovzduší a zdraví obyvatel, a zároveň opatření vedoucí k eliminaci těchto rizik.  

(Hlasování: 8/0/16) usnesení nebylo přijato 

 

 



K bodu č. 4/Fúze Panochova nemocnice Turnov s. r. o. 

Akcionářská dohoda, další technická usnesení 

V této chvíli jde o projednání a schválení doplňujících procesních usnesení, která jsou požadována 

pro právní čistotu celé operace. 

 

Diskuse: M. Pokorná, P. Soudský, M. Hrubý, H. Maierová, T. Sláma, D. Hodík,  

občan J. Kunetka 

(přichází doc. PhDr. Svobodová, CSc.) 

 

Usnesení ZM č. 210/2013 

ZM schvaluje smlouvu mezi akcionáři uzavíranou mezi Městem Turnov, se sídlem Antonína 

Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČ 00276227, Statutárním městem Liberec se sídlem Nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ 00262978 a Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 

Liberec, IČ 70891508.  

(Hlasování:15/2/9) 

 

Usnesení ZM č. 211/2013 

ZM schvaluje uskutečnění fúze sloučením společnosti Panochova nemocnice Turnov s.r.o. se 

společností Krajská nemocnice Liberec a.s., a to k rozhodnému dni 1. 1. 2014 dle projektu fúze, 

který je založen ve sbírkách listin rejstříkových soudů obou společností.  

(Hlasování:15/6/5) 

 

Usnesení ZM č. 212/2013 

ZM schvaluje smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti NEMPRA, spol. s r.o., IČ: 

25264222, se sídlem Turnov, 28. října 1000, okres Semily, PSČ 511 01 mezi Městem Turnov se 

sídlem se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, IČ 00276227 a Krajskou nemocnicí 

Liberec se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec I - Staré Město, IČ 27283933.  

(Hlasování:14/9/2) 

 

K bodu č. 5/Příspěvky občanů 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 6/Finanční záležitosti 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 

Diskuse: H. Maierová 

 

Usnesení ZM č. 213/2013 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2013 na výši rozpočtu v příjmové části ve výši 

301.569 tis. Kč, navýšením o 1.991 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 325.776 tis. Kč, navýšením o 

37.591 tis. Kč, a financování ve výši 24.207 tis. Kč navýšením o 35.600 tis. Kč (dle přiložené 

tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013). 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Rozpočtový výhled 2014 – 2018 

 

Usnesení ZM č. 214/2013 

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Turnov na rok 2014 až 2018. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

 

 

 



Systém odpadového hospodářství – návrh obecně závazných vyhlášek města Turnov 

Diskuse: H. Pokorná, K. Jiránek, D. Hodík 

Po diskuzi byl tento materiál stáhnut k dopracování. 

 

Návrh usnesení K. Jiránka: Zastupitelstvo města ruší systém separovaného pytlového sběru odpadu. 

(Hlasování 3/12/7) usnesení nebylo přijato 

 

K bodu č. 7/VHS, s. r. o. 

Cena vodného a stočného 2014 

Diskuse: P. Soudský, D. Hodík, T. Hudec, M. Pokorná, Z. Romany, H. Maierová, O. Jarolímek, J. 

Pekař 

V diskuzi zaznělo: je nutné omezit investiční aktivitu VHS, dle koncese se zvyšuje nájem za 

zařízení, ale rovněž se razantně snižuje odběr vody, máme jedno z nejdražších vodných v republice, 

infrastruktura je hodně zastaralá, jsou dotace nutné dofinancovat, ekonomická situace se nezlepšuje 

– není možné zvyšovat cenu, je nutné více řešit spoluúčasti obcí a měst. 

 

Usnesení ZM č. 215/2013 

ZM zavazuje zástupce Města Turnov v radě Vodohospodářského sdružení Turnov k hlasování, 

kterým nedojde k navýšení vodného a stočného pro rok 2014 a dojde ke snížení investičních aktivit 

Vodohospodářského sdružení Turnov. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Návrh usnesení T. Hudce: ZM doporučuje VHS po dobu 10 let nezdražovat vodné a stočné. 

(Hlasování: 8/0/15) 

 

K bodu č. 8/Ostatní 

Schválení finančních příspěvků z kulturního fondu 

Informace: O. Halama 

 

Usnesení ZM č. 216/2013 

ZM schvaluje: 

- společnosti Sundisk s.r.o. IČO: 25499441, se sídlem 1. Máje 15 466 04 Jablonec nad Nisou 

finanční příspěvek na akci Dolánky 2013 – hudební festival ve výši 9.000,- Kč 

- Společnosti bloumající veřejnosti o.s., IČO: 70150443, se sídlem Malý Rohozec 52, Turnov 

finanční příspěvek na akci Klozet pro služebnictvo – divadelní hra ve výši 8.000,- Kč 

- Spolku rodáků s přátel Turnova, IČO: 15045927, se sídlem Zborovská 947, Turnov finanční 

příspěvek na publikaci Náš Turnov ve výši 3.000,- Kč 

Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

ZM neschvaluje: 

-  občanskému sdružení ILMA, IČO: 22887806, se sídlem Trávnice 902, Turnov finanční 

příspěvek na akci Roztančený Turnov, neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních 

příspěvků pro kulturní aktivity – jedná se o sportovní charakter akce 

-  ZM neschvaluje občanskému sdružení ILMA, IČO: 22887806, se sídlem Trávnice 902, Turnov 

finanční příspěvek na činnost, neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků 

pro kulturní aktivity – jedná se o sportovní charakter činnosti 

-  Ing. Miloslavu Frydrychovi, IČO: 110 888 77, se sídlem Modřišice – Podháj 50, Turnov 

finanční příspěvek na vydání publikace Šperkař, neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity – jedná se o odborný časopis 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

 



Úprava obecně závazné vyhlášky o veřejné produkce hudby 

Diskuse: O. Halama, O. Špetlík 

Úprava stávající vyhlášky na základě předchozích usnesení ZM: 

Veřejné produkce hudby lze, při splnění oznamovací povinnosti, provozovat v době: 

- v pátek, v sobotu a ve dnech po kterých následuje den pracovního klidu od 08,00 hodin 

do 24,00 hodin, 

- v ostatní dny od 08,00 hodin do 22,00 hodin, 

- 31. 12. daného roku do 03,00 hodin následujícího dne 

- výjimku může udělit starosta města 

 

Usnesení ZM č. 217/2013 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 2/2013 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:22/0/0) 

 

Vyhláška o Zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Diskuse: I. Kunetka, T. Hudec, H. Maierová, K. Jiránek, M. Pokorná, M. Hrubý, O. Jarolímek, O. 

Halama, D. Hodík, Š. Červinková 

 

V diskuzi zaznělo: zastupitelé za ČSSD podali návrh na rozšíření zákazu na sportoviště, 

zdravotnická zařízení, školy a městské parky s okruhem 100m, zastupitelé poukazují, že je ve své 

podstatě zahrnuta velká část města, problém je pociťován především na dětských hřištích, to byl i 

důvod záměru (požadavek Policie ČR a Městské policie), problematika sankcí. 

 

Usnesení ZM č. 218/2013 

ZM ukládá OSM předložit na listopadové jednání OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na dětských hřištích a v jejich okolí. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Odvolání a jmenování členů správní rady kulturního fondu 

 

Usnesení ZM č. 219/2013 

ZM bere na vědomí rezignaci pana MgA. Lukáše Hajna na členství ve Správní radě Kulturního 

fondu Města Turnov. ZM jmenuje členem Správní rady Kulturního fondu Města Turnova Mgr. 

Davida Peška, jednatele KULTURNÍHO CENTRA TURNOV, s.r.o. 

 (Hlasování:22/0/0) 

 

Rozdělení příspěvku z komise pro zahraniční vztahy města 

Komise pro zahraniční vztahy města-spolek divadelních ochotníků v Turnově žádá o částku 10 tis., 

o tuto částku je navýšena položka Komise pro zahraniční vztahy v rozpočtu města (viz bod 6. 

Rozpočtové opatření č.2) 

 

Usnesení ZM č. 220/2013 

ZM schvaluje příspěvek z komise pro zahraniční vztahy ve výši 10 000,-Kč pro Spolek divadelních 

ochotníků v Turnově. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

 

 

 



Informace E. Kordová - řešení sociální problematiky na základě Otevřeného dopisu Mgr. Karpíška 

Diskuse: I. Kunetka, J. Pekař, H.Maierová, L.Mitáček, Š. Červinková, E. Kordová, D. Hodík 

 

Vedení města společně s odborem sociálních věcí připraví metodický pokyn s popisem možných 

řešení, která lze nabídnout lidem v těžké životní situaci. 

 

 

 

V Turnově 5. 11. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Romany        Tomáš Hudec 
 


