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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 28. listopadu 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 

 

Navrhovatelé: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaromír Pekař 

Ověřovatelé: Jiří Rezler, Ing. Tomáš Tomsa 

Zapisovatelka: Ing. Jana Chlupová 

 

Přítomni: Šárka Červinková, Petr Dvořák, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. 

Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Eva Kordová, Milan Kratochvíl, 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 

Nepřítomni: Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Daniel Hodík, Bc. Jan Ulrich, Ivan Kunetka, František 

Zikuda, Karel Jiránek 

Omluveni: Ivan Kunetka, František Zikuda, Karel Jiránek 

 

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 zkušební on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam 

nebyl uložen ani archivován. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu informováni. 

 

K bodu č. 1/Úvod 

Změna programu: 

J. Pekař navrhuje stažení tématu Dům přírody z bodu č. 2 z technických důvodů. 

Přítomno 19 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Usnesení ZM č.  221/2013 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva s navrhovanou úpravou. 

(Hlasování:19/0/0) 
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K bodu č. 2/Majetkové záležitosti 

Navýšení základního kapitálu Městská sportovní Turnov s.r.o. – informace o změně  

Výstavba „Maškovy zahrady“ bude financována formou půjček, které se po dokončení stavby a 

finančním vypořádání sečtou do jedné částky, o kterou bude následně navýšen základní kapitál 

Městské sportovní Turnov, s.r.o., finanční vklad nelze v čase rozdělit. 
 

Po konzultaci s paní notářkou došlo ke změně způsobu navýšení základního kapitálu u Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. tímto způsobem: 

1) nemovitý majetek v hodnotě 33.592.000,-Kč (vložení areálu fotbalu, hřiště u ZŠ Alešova)                               

2) peněžitý vklad v celkové výši 4.455.000,--Kč, který vznikl z titulu smluv o bezúročných půjčkách:  

z 19. 3. 2012 ohledně půjčky částky 1.630.000,--Kč, z 10.7.2012 ohledně půjčky částky 125.000,--Kč,  z 

19.7.2013 ohledně půjčky částky 2.700.000,--Kč (většinou prostředky na projekční činnost a 

archeologický průzkum). 

 

Usnesení ZM č.  222/2013 

ZM bere na vědomí a schvaluje změnu způsobu navýšení základního kapitálu u Městské sportovní 

Turnov, s.r.o. následujícím způsobem: 

Město Turnov jako jediný společník společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se 

sídlem Turnov, Jana Palacha 804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, zapsané v 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložce 16428, rozhoduje o 

zvýšení základního kapitálu této obchodní společnosti takto: 

I. 

Základní kapitál společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana 

Palacha 804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, se zvyšuje o částku 38.047.000,-- Kč 

(třicet osm milionů čtyřicet sedm tisíc korun českých), na celkovou částku základního kapitálu 

38.247.000,--Kč (třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 

Zvýšení se provede na základě převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka společnosti:  

a) dále popsaným nepeněžitým vkladem o částku 33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set 

devadesát dva tisíce korun českých) a   

b) dále popsaným peněžitým vkladem v částce 4.455.000,--Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět 

tisíc korun českých).  

Závazek ke zvýšení vkladu převezme jediný společník společnosti, a to Město Turnov, se sídlem 

511 01 Turnov, Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227. Vklad tohoto společníka bude 

po zvýšení činit: 38.247.000,--Kč (třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 

II. 

Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. je  

získání hospodářsky využitelného majetku touto společností.  

III. 

a) Připouští se a schvaluje se tento nepeněžitý vklad na zvýšení základního kapitálu 

společnosti:  nemovitosti dosud zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 

pro obec Turnov, katastrální území Turnov, a to:   

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č. 1839/5 zast. plocha a nádvoří 

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č.  1839/13 zast. plocha a nádvoří 

pozemky parc.č. 1818/5 ostatní plocha, 

parc.č. 1818/9 ostatní plocha,  

parc.č. 1818/23 zastavěná plocha a nádvoří, 

parc.č. 1818/24 ostatní plocha  
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parc.č. 1818/31 ostatní plocha  

parc.č. 1818/34 ostatní plocha  

parc.č. 1818/53 orná půda  

parc.č. 1818/55 ostatní plocha  

parc.č. 1818/56 zastavěná plocha a nádvoří  

parc.č. 1839/1 ostatní plocha  

parc.č. 1839/12 ostatní plocha  

parc.č. 3500/2 ostatní plocha  

parc.č. 3500/3 ostatní plocha  

pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 3853-96/2013 ze dne 5.9.2013 

         parc.č. 1818/89 orná půda   

            parc.č. 1818/92 zahrada   

            parc.č. 1819/3 ostatní plocha   

            parc.č. 3498/4 zast. plocha a nádvoří   

            parc.č. 3498/5 zast. plocha a nádvoří   

            parc.č. 3500/4 ostatní plocha, 

pozemek zaměřený geometrickým plánem č 3852-94/2013 parc.č. 2546/19 ostatní plocha    

pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 3854-97/2013 - parc.č. 3610/4 ostatní plocha   

včetně terénních úprav, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckých 

posudcích vyhotovených znalcem panem Zdeňkem Bartošem ve výši zjištěné ceny obvyklé  

33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých). 

Jedná se o areál Maškovy zahrady, fotbalový stadion včetně budov v ul. Koškova, hřiště za tratí 

(bývalé škvárové) a sportovní hřiště v ul. 1.máje,  v Turnově. 

Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem  Zdeňkem Bartošem, Turnov, 1.máje 1166, jmenovaným 

pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.8.2013 čj. 2Nc 273/2013-7, 

čtyřmi znaleckými posudky č. 2469-200/2013 A až B ze dne 18.9.2013, částkou 33.592.000,--Kč 

(slovy: třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění nepeněžitého vkladu 

touto částkou se schvaluje a tato částka 33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set devadesát dva 

tisíce korun českých) se na základě těchto posudků znalce započítává na vklad jediného společníka.  

 

b) schvaluje se peněžitý vklad  ve výši  4.455.000,--Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět tisíc 

korun českých), který bude splacen  započtením peněžitých pohledávek společníka vůči 

společnosti, proti pohledávce společnosti  na splacení zvýšení vkladu,  a to pohledávek jediného 

společníka města Turnov za společností MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. v celkové výši 

4.455.000,--Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět tisíc korun českých), které vznikly z titulu smluv 

o bezúročných půjčkách: z 19.3.2012 ohledně půjčky částky 1.630.000,--Kč, z 10.7.2012 ohledně 

půjčky částky 125.000,--Kč,  z 19.7.2013 ohledně půjčky částky 2.700.000,--Kč. Toto započtení 

pohledávek jediný společník schvaluje. 

IV. 

Závazek ke zvýšení vkladu o částku 38.047.000,-- Kč (třicet osm milionů čtyřicet sedm tisíc korun 

českých), peněžitým i shora citovaným nepeněžitým vkladem se zavazuje převzít jediný společník, 

tj. Město Turnov, jehož vklad do společnosti bude po zvýšení činit: 38.247.000,--Kč (třicet osm 

milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 

Lhůta pro převzetí závazku ke zvýšení vkladu se stanoví do 31.12.2013 (do třicátého prvního 

prosince roku dva tisíce třináct), a vklad bude splacen před zápisem nové výše základního kapitálu 

do obchodního rejstříku.   

ZM ruší usnesení ZM č. 185/2003 ze dne 26.9.2013. 

(Hlasování:19/0/0) 
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Prodej pozemků parc.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4, k.ú. Turnov  
Jedná se o pozemky, které jsou v současně platném územním plánu vedeny jako pěstební plocha. V 

pořizovaném novém územním plánu je tato lokalita zahrnuta do zastavěného území s funkčním využitím 

jako bydlení venkovské (BV). Pozemky se nacházejí mimo větší ucelenější lokalitu, jedná se o oblast za 

závodem Antolin, nejsou zcela zasíťované (je pouze vodovod, kanalizace není, plyn končí v zástavbě v 

ul. B. Smetany, el. energie nedostatečná). Po vzájemných jednáních byla vyhlášena cena 650,-Kč/m2. 

Žádný jiný zájemce se nepřihlásil. Manželé Kotrmonovi svůj vážný zájem o odkoupení 

předmětných pozemků potvrdili, ale s tím, že by kupní cenu ve výši 1.679.600,-Kč chtěli zaplatit 

podle splátkového kalendáře. Navrhují, že polovinu kupní ceny ve výši 839.800,- uhradí při podpisu 

kupní smlouvy a druhou poloviny by zaplatili ve čtyřech čtvrtletních splátkách ve výši 209.950,-Kč 

do konce r. 2014.  

 

Usnesení ZM č.  223/2013 

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4 o celkové výměře 2584 

m2, k.ú. Turnov do společného jmění manželů Libora a Petry Kotrmonových, Turnov za kupní cenu 

ve výši 1.679.600,- Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou, s možností zaplacení 

kupní ceny ve splátkách dle návrhu a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Prodej pozemku pod trafostanicí v ul. Žižkova, Turnov 

Diskuse: T. Hocke 

 

Usnesení ZM č.  224/2013 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 855/8 o výměře 96 m2, k.ú. Turnov do vlastnictví společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených s podmínkou opravy fasády a 

nátěru vrat. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Nová komunikace, chodník a veřejné osvětlení, Turnov - Mašov 

Diskuse: Dr. Jarolímek, Ing. Hocke, E. Kordová, Dr. Maierová,  

V diskuzi byla shrnuta problematika výstavby této lokality. Jádrem sporu bylo požadované 

zokružnění nové komunikace. Ta byla povolena jako slepá, následným jednáním s vlastníky 

pozemků byl vytyčen alespoň pozemek pro chodník tak, aby mohla být lokalita alespoň průchodná 

pro pěší. Nutno smluvně ošetřit splachy z nezatravněných pozemků a čištění dešťové kanalizace do 

doby výstavby všech objektů. 

 

Usnesení ZM č.  225/2013 

ZM schvaluje přijetí daru komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 3552/27 

k.ú. Turnov po jejich realizaci a kolaudaci, včetně pozemku o výměře 997m2 pod těmito stavbami 

od Ing. Miroslava Kota a Ing. Jana Šplíchala. 

(Hlasování:14/0/5) 

 

Usnesení ZM č.  226/2013 

ZM schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 3557/8 k.ú. Turnov o výměře 62m2 pro výstavbu 

spojovacího chodníku. 

(Hlasování:14/0/5) 
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Usnesení ZM č.  227/2013 

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

na vybudování nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3552/27 k. ú. 

Turnov ve výši 200 tis. Kč. Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů od fyzické přejímky dokončené 

stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení. 

(Hlasování:14/0/5) 

 

Obecně závazná vyhláška města – zákaz  kouření na veřejně přístupných hřištích 

Diskuse: O. Špetlík, T. Hocke, T. Tomsa, H. Maierová, Z. Romany, M. Pokorná, P. Dvořák, E. 

Kordová, J. Tomášek, M. Kratochvíl, T. Hudec, O. Jarolímek, O. Halama, Š. Červinková 

 

V diskuzi šlo obecně o hledání rovnováhy mezi svobodou jedince k poměru zničeného zařízení 

hřišť, diskutovalo se o vymezení hřišť, obava ze šikany policie, oprava „Hradu“ na Turnově 2 stála 

letos 150 tis. Kč, v rámci diskuze byla vypuštěn okruh 100 m od hřišť, kde by se rovněž nesměl 

konzumovat alkohol, vyznačení piktogramy. 

 

Usnesení ZM č.  228/2013 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Turnova č.    /2013,  kterou se stanoví zákaz 

kouření na veřejně přístupných dětských hřištích na území města. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Obecně závazná vyhláška města – Zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných hřištích  

 

Usnesení ZM č.  229/2013 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Turnova č.    /2013,  kterou se stanoví zákaz 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území města s úpravou v čl. 2 

(„Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na všech veřejně přístupných dětských hřištích ve 

městě“). 

(Hlasování:20/0/0) 

 

K bodu č. 3/Záležitosti odboru životního prostředí a odboru finančního 

Návrh obecně závazných vyhlášek s účinností dne 1. 1. 2014 - systém odpadového hospodářství 

Diskuse: M. Pokorná, O. Špetlík, J. Pekař, O. Jarolímek, T. Tomsa, H. Maierová, P. Soudský, O. 

Halama, E. Kordová, M. Hrubý, Š. Červinková. 

 

Usnesení ZM č.  230/2013 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. …/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území města Turnov. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Protinávrhy M. Pokorná:  

1) úpravy v čl. 7 odst. 1) směřující k rozšíření slev pro seniory a děti, kteří v příslušném 

kalendářním roce dovrší 70, resp. 6 let. 

Hlasování 6/3/12 – usnesení nebylo přijato 

2) úprava v čl. 7 odst. 3) směřující k možnosti odečtu až 100% poplatku za odpady ….vypuštěna 

poslední věta. 

(Hlasování 7/7/7) – usnesení nebylo přijato 
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Usnesení ZM č.  231/2013 

ZM schvaluje obecně závaznou č. …/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 4/Turnovská média  

Turnovská média v roce 2014 

 

Usnesení ZM č.  232/2013 
ZM schvaluje rozdělení financí z řádků HOT a média pro rozpočet roku 2014 takto: Hlasy a ohlasy 

Turnovska:  200 tis. Kč, Turnovsko v akci: 250 tis. Kč, Turnovsko: 80 tis. Kč, TVT - Televize Turnov: 280 

tis. Kč, rezerva: 40 tis. Kč. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 5/Příspěvky občanů 

Občanka J. Jiránková - provoz kamionů v Palackého ulici, celý text p. Jiránková ponechá na 

podatelně úřadu. 

Reagoval T. Hocke – komunikace patří Libereckému kraji, řešení nutné hledat ve spolupráci 

s krajem, komunikaci by bylo možné od kraje převzít, nutno opravit most, zimní údržba, otázka 

kamionů na centrálním parkovišti, dláždění. 

Diskuse: H. Maierová, Š. Červinková, O. Halama 

 

Občan Josef Kunetka - návštěva hejtmana Půty v Turnově a otázka krajského zdravotnictví 

Reagoval T. Hocke – dokumenty k fúzi nemocnic jsou podepsány a dochází k naplňování smluv, 

návštěvu hejtmana organizovala kancelář, záměrem Města rozhodně nebylo bránit setkání pana 

hejtmana a pana Kunetky 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 6/Greenway Jizera 

Prodloužení ručení na úvěr  

 

Usnesení ZM č.  233/2013 

ZM schvaluje ručitelské prohlášení v maximální výši 13 mil. Kč na revolvingový úvěr Sdružení 

Český ráj, který bude použit na zajištění financování projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky - 

Líšný s platností do 30. 6. 2014. 

(Hlasování:16/0/2) 

 

K bodu č. 7/Záležitosti odboru kultury, školství a sportu  

Program regenerace Městské památkové zóny (MPZ) 2014-2018 

Diskuse: A. Svobodová, T. Hocke, R. Brož 

Jedná se o plánovací dokument, který popisuje památky v MPZ, jejich opravy a plánované finanční 

objemy, dokument je nutný pro čerpání příspěvku na regeneraci MPZ z ministerstva kultury, 

konkrétní dotazy na podpořené projekty, které v realizaci nebyly v souladu s památkovou ochranou, 

problematika schodů ve Svěrácké bráně.  

 

Usnesení ZM č.  234/2013 

ZM schvaluje aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Turnov – 4 etapa 2014 -

2018. 

(Hlasování:20/0/0) 
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K bodu č. 8/Ostatní 

Příspěvky cizím subjektům 

Jedná se o již proběhlou víkendovou akci Oslavy 110 let železnice Turnov-Jičín. 

 

Usnesení ZM č.  235/2013 

ZM schvaluje příspěvky ve výši 10 tis. Kč Klubu přátel železnice Českého ráje. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Informace zastupitelů 

Pozvání starosty na 30. 11.2013 od 16:00 hod. na rozsvícení vánočního stromu. 

Informace T. Hudce k opravě silnice v ulici Kinského, nutno řešit louži. 

O. Špetlík pozval všechny na Vánoční trhy od 13. do 15. 12. 2013 v prostorách náměstí a Skálovy 

ulice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………        …………………… 

  Jiří Rezler          Ing. Tomáš Tomsa 

 


