
 

 
 

ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 19. prosince 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, František Zikuda 

Ověřovatelé: RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Mgr. Martina Pokorná 

Zapisovatelka: Ing. Jana Chlupová 

 

Přítomní: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaromír Pekař, Petr Dvořák, MUDr. Lumír Mitáček, MUDr. 

Daniel Hodík, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Petr Soudský, Mgr. Martina Pokorná, RNDr. Otto 

Jarolímek, CSc., Bc. Jan Ulrich, Šárka Červinková, Tomáš Hudec, Milan Kratochvíl, Jiří Rezler, 

Doc. PhDr, Alena Svobodová CSc., Karel Jiránek, ThMgr. Ondřej Halama, Eva Kordová, MUDr. 

Martin Hrubý, MUDr. Jiří Tomášek, František Zikuda, Ing. Tomáš Tomsa 

Nepřítomní: Mgr. Jaromír Frič, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. 

Tomáš Sláma MSc. 

Omluveni: Mgr. Jaromír Frič, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. 

Tomáš Sláma MSc. 

 

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. 

 

Ze zastupitelstva bylo pořizováno 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 

T. Hocke navrhuje doplnit program v bodu Ostatní o: 

- projednání příspěvku na dopravní obslužnost kraje 

- proplacení posudku ROSOS 

- změna Pravidel pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova 

- schválení příspěvku z komise pro zahraniční vztahy  

P. Soudský navrhuje doplnit do programu bod 

- provedení analýzy případného vystoupení Města Turnov z VHS jako bod č. 2 programu 



 

Usnesení ZM č.  236/2013 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 2 Provedení analýzy případného vystoupení Města Turnov z VHS 
Diskuse: P. Soudský, M. Pokorná, T. Tomsa, T. Hocke, Š. Červinková, M. Hrubý, T. Hudec, M. 

Šmiraus 

V diskuzi zastupitelé poukázali na podíl Turnova ve VHS a neúměrně malý podíl v rozhodování, 

chtějí vysvětlit cenu vody v ostatních městech (je to na úkor zadlužení měst anebo skutečně dokáží 

provozovat inženýrské sítě s nižšími náklady a investice), předložení dokumentů a společenských 

smluv, bylo přislíbeno konání pracovního zastupitelstva. 

 

Usnesení ZM č.  237/2013 

ZM ukládá starostovi do únorového zasedání ZM předložit analýzu dopadu případného vystoupení 

města Turnov z VHS a analýzu možných změn stanov VHS.  

 (Hlasování:20/0/0) 

 

K bodu č. 3/Majetkové záležitosti 

Odkoupení pozemku p.č. 601/11 k.ú. Turnov 

Jedná se o pozemek v blízkosti cílové věže a trafostanice. 

 

Usnesení ZM č.  238/2013 

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 601/11 ostatní plocha o výměře 212m
2
 v k.ú. Turnov od 

Tělovýchovné jednoty Turnov, o.s. za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, která je pro tento druh 

pozemku cenou obvyklou 

(Hlasování:19/0/1) 

 

Směna budovy čp. 373 (SUPŠ a VOŠ) a budovy čp. 415 (Fokus), Turnov 

Diskuse – T. Hocke  

Jedná se o dlouhodobě připravovanou směnu a doplatek za historický objekt SUPŠ v Turnově, 

spojený s ponížením nájmů u gymnázia a OAHŠ SOŠ o jednu třetinu, doplatek bude proveden ve 

dvou splátkách. 

 

Usnesení ZM č. 239/2013 

ZM schvaluje směnu nemovitostí následovně: 

- objekt čp. 373 (SUPŠ) včetně pozemku parc.č. 669/1 zast.pl. a nádvoří o výměře 1635 m2 ve 

vlastnictví Města Turnova bude převeden do vlastnictví Libereckého kraje 

- objekt čp. 415 (Fokus) včetně pozemku parc.č. 613 zast.pl. a nádvoří o výměře 256 m2 ve 

vlastnictví Libereckého kraje bude převeden do vlastnictví Města Turnov. 

Liberecký kraj doplatí Městu Turnov za uvedenou směnu nemovitostí částku ve výši 6.417.400,-Kč.  

(Hlasování:19/0/1) 

 

Prodej kotelny v ul. Žižkova, Turnov 

Diskuse – T. Hocke ,M. Pokorná, Š. Červinková, F. Zikuda, O. Jarolímek  

V diskuzi zaznělo: je nutné zvážit prodej kotelny s ohledem na objekt Bio Ráj, soulad s územním 

plánováním a okolními objekty – škola, bytové domy, lepší vymezení pozemků okolo objektů 

(stávající parkování, komunikace, územní rezervy), problematika inzerce v realitních kancelářích, 

zvážení dalšího fungování Bio Ráj jako kulturní instituce, nutnost ve smlouvě zahrnout demolici 

komínů do jednoho roku od nabytí nemovitosti s pokutou 500 tis. Kč 

 

  



Usnesení ZM č. 240/2013 

ZM ruší usnesení ZM  č. 60/2013. 

ZM schvaluje vyhlášení záměru  prodeje objektu bývalé kotelny s pozemkem p.č. 855/3, stavby s 

p.p.č. 855/4, pozemku p.č. 855/5 a části pozemku p.č. 855/1 o výměře cca 2200 m2, vše v k.ú. 

Turnov za kupní cenu ve výši 3.400.000,- Kč. 

(Hlasování:18/0/3) 

 

Prodej bývalého kina Bio Ráj v ul. Žižkově, Turnov 

Diskuze probíhala v rámci předchozího bodu. 

 

Usnesení ZM č. 241/2013 

ZM ruší usnesení ZM  č. 156/2012. 

ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje objektu čp. 2136 (bývalé kino Bio Ráj) s pozemkem p.č. 

855/2, k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 6.000.000,- Kč. 

(Hlasování:18/0/3) 

 

K bodu č.4/Vyřízení petic 

Petice občanů za „Komplexní rekonstrukci návsi v části města Mašov“ 

Diskuse – T. Hocke, E. Kordová  

V diskuzi bylo nastíněno možné řešení v rámci rozpočtu 2013, byl zmíněn dluh vůči Mašovu po 

kanalizaci od r. 2006 

 

Usnesení ZM č.  242/2013 

ZM projednalo petici občanů části města Turnov-Mašov za „Komplexní rekonstrukci návsi v části 

města Turnov-Mašov“ a ukládá vedení města zahrnout do rozpočtu města roku 2014 tyto položky: 

oprava kaple v Mašově 250 tis. Kč, oprava návsi Mašov 2 mil. Kč. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Petice občanů „Nesouhlas s propojením komunikací v lokalitě Alešovy ul.“. 

Diskuse – T. Hocke, O. Jarolímek, F. Zikuda  

Byl vysvětlen důvod pořízení studie – do tohoto významného veřejného prostoru vstupuje mnoho 

záměrů, které nejsou navzájem koordinovány: komunitní centrum, záměr parkoviště, záměr odkupu 

pozemků a další. Proto byla zpracována studie jako určitý územně analytický podklad pro 

rozhodování, když přijde někdo s něčím novým. V rámci této studie byly vytyčeny i územní 

rezervy pro případnou budoucí zklidněnou komunikaci, která by měla propojit Prouskovu a 

Brigádnickou ulici, z hlediska urbanismu by nemělo být žádné území neprůjezdné. Tato 

komunikace je záměrem do daleké budoucnosti. Nejde rozhodně o vytvoření paralelní komunikace 

s ul. Nádražní. 

 

Usnesení ZM č.  243/2013 

ZM projednalo petici občanů města za „Nesouhlas s propojením komunikací v lokalitě Alešovy ul.“ 

a deklaruje, že schválená urbanistická studie okolí haly TSC Turnov je možným řešením daného 

prostoru a je pouze územně analytickým podkladem pro případné další záměry v této lokalitě. 

Zastupitelstvo města souhlasí s ponecháním územních rezerv pro případné dopravní propojení 

Prouskovy a Brigádnické ulice. 

 (Hlasování:19/0/3) 

 

  



K bodu č.5/Záležitosti finančního odboru  

Půjčka MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 

Jedná se o půjčku na úhradu vynětí pozemků Maškovy zahrady ze zemědělského půdního fondu. 

 

Usnesení ZM č. 244/2013 

ZM schvaluje poskytnutí půjčky MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o. ve výši 1 320 tis. Kč, 

a to bez zajištění. Splátka půjčky bude součástí vkladu do základního kapitálu Městské sportovní 

Turnov, s.r.o. 

ZM ukládá Ing. Pekařovi a vedoucí finančního odboru zahrnout částku ve výši 1320 tis. Kč na 

poskytnutí půjčky MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o. do rozpočtového opatření č. 3 na 

rok 2013. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 

Tabulka -  Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 je součástí zveřejněných podkladů do ZM. 

 

Usnesení ZM č.  245/2013 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2013 ve výši rozpočtu v příjmové části ve výši 

304096 tis. Kč, navýšením o 2.527 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 328.303 tis. Kč, navýšením o 

2.527 tis. Kč, a financování ve výši 24.207 tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového 

opatření č. 3 na rok 2013). 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Rozpočtové provizorium na rok 2014 

Návrh je součástí zveřejněných podkladů do ZM. 

 

Usnesení ZM č. 246 /2013 

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Provoz loterií a jiných podobných her – zajištění úkolů ze ZM 

Diskuse – T. Hocke 

 

Usnesení ZM č.  247/2013 

ZM bere na vědomí zprávu o současném stavu regulace provozu loterií a jiných podobných her na 

území města Turnova. 

Diskuse – p. Hocke 

(Hlasování:21/1/0) 

 

K bodu č. 6/Příspěvky občanů 

p. Josef Kunetka (otázka případného pozastavení procesu fúze Panochovy nemocnice Turnov 

s Krajskou nemocnicí Liberec, na základě mimořádné tiskové konference  

Reagoval T. Hocke – toto usnesení nemůže navrhnout, sám hlasoval pro fúzi, M. Hrubý, M. 

Pokorná zápis fúze je již na obchodním rejstříku, bezpředmětná diskuse 

 

O. Grunt - poděkování p. Špetlíkovi za organizační zajištění projektu seniorů mezi městem Turnov 

a Jaworem, kterého se zúčastnili rodáci 

Diskuse - M. Pokorná, M. Kordová  

 

  



K bodu č.7/Záležitosti sociálního odboru 

Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině 

 

Usnesení ZM č. 248/2013 

ZM schvaluje přihlášení Města Turnova do soutěže MPSV „Obec přátelská rodině“. 

(Hlasování:18/0/0)  

 

K bodu č.8/Záležitosti odboru kultury, školství a sportu 

Záležitosti OŠKS – Projekt zahrady MŠ Kosmonautů 

Diskuse – E. Kordová (upozorňuje na finanční spoluúčast města) 

 

Usnesení ZM č. 249/2013 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 7, na 

projekt „Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu“ v projektovaných nákladech 

1,94mil. Kč včetně DPH, přičemž vlastní podíl Města Turnov by měl činit 10% uznatelných 

nákladů. 

(Hlasování:21/0/0)  

 

Vložen bod Dopravní obslužnost – příspěvek kraji, než dorazí pan Brož – předkladatel bodu 

s panem Špetlíkem, který je nemocen. ZM vyjádřilo souhlas. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Dopravní obslužnost – příspěvek kraji 

Diskuse – p. Hocke , O.Jarolímek, Š. Červinková, J. Pekař, T. Hudec, p. Dvořák (přikládá se k p. 

Hockemu) 

p. Šmiraus (obce platí na obyvatele poplatek na dopravní obslužnost, máme slevu 200.000,- , 

protože máme MHD, měli bychom jim ty peníze dát,) 

 

V diskuzi byla shrnuta hlavní východiska, město platí za každého občana 90,-Kč/obyvatele jako 

příspěvek na dopravní obslužnost. Dostává slevu 200 tis.Kč vlivem vlastní MHD. Liberecký kraj 

poukazuje na to, že je v obtížné situaci a chtěl by 200 tis.Kč slevy zrušit. Argumentuje zvýšeným 

poplatkem za vjezd na terminálu, linkou na Bukovinu vykazující znaky MHD. Protiargumenty jsou: 

je to věc kraje, Město dostává méně na sociální služby, kraj dostal slevu na nájmu objektů. Na 

druhou stranu nás čekají složitá jednání o obchvatu na Semily, Nádražní ul., opravách komunikací, 

atd. V závěru kompromisní navýšení o 100 tis.Kč. 

 

Usnesení ZM č.  250/2013 

ZM schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 

2014 ve výši 1 190 780,-Kč.  

(Hlasování:19/0/2) 

 

Projekt – Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost 

Diskuse – O. Jarolímek, A Svobodová 

V diskuzi zazněla skepse nad podobnými projekty, na druhou stranu se chce do projektu zapojit 18 

z 20 základních škol ORP, výše finanční podpory je 100%. 

Základní aktivity: 

1. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

2. Podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

3. Výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů 

Realizace projektu 1.6.2014 – 30.6.2015, odhadované celkové náklady 6,96 mil.Kč. 

 



Usnesení ZM č.  251/2013 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování 

kvality ve vzdělávání, na projekt „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

Úprava rozpočtových pravidel Sportovní komise RM 

 

F. Zikuda stahuje bod z programu a navrhuje posunout projednávání bodu do lednového jednání 

ZM za přítomnosti p. Špetlíka. ZM vyjádřilo souhlas. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

K bodu č.9/Ostatní 

Proplacení posudku ROSOS 

Diskuse – T. Hudec , M. Pokorná, J. Pekař, M. Hrubý, pan Javorský (ROSOS) 

 

V diskuzi zaznělo: souhlas s radními, že může přijít kde kdo s posudkem a nechat si ho proplatit na 

druhou stranu petiční aktivita vedoucí k měření ovzduší, ROSOS obhajuje svůj pohled na věc, 

v závěru kompromisní návrh. 

 

  Usnesení ZM č.  252/2013 

ZM schvaluje úhradu poloviny ceny znaleckého posudku „Autorizované hodnocení zdravotního 

rizika dopadu instalace a zprovoznění kalící linky v novém areálu firmy KAMAX, s.r.o. – městská 

část Turnova – Vesecko, podle zákona 258/2000 Sb“ ve výši 10.890,- Kč pro občanské sdružení 

Rohozecký okrašlovací spolek. 

(Hlasování:18/1/3) 

 

Změna „Pravidel pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova“ 

 

  Usnesení ZM č.  253/2013 

ZM mění od 1. 1. 2014 „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova“ takto: V článku VII. bod 1. se údaj „Do 30 dnů od konání akce“ nahrazuje 

údajem „Do 60 dnů od konání akce“. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Komise pro zahraniční vztahy 

 

Usnesení ZM č.  254/2013 

ZM schvaluje návrh příspěvku komise pro zahraniční vztahy ve výši celkem 15.052,-Kč pro Spolek 

rodáků a přátel Turnova na realizaci projektu „Čtyři období života – aktivní senior polsko-českého 

pohraničí“. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

  



Příspěvky zastupitelů 

 

Š. Červinková reaguje na manuál, jak se zachovat v krizových situacích. Jednoznačně volat 155 

Záchrannou službu NE Panochovu nemocnici Turnov. Při vulgárním chování člověka možno volat 

Městskou policii. 

 

M. Pokorná – systém poplatků za odpady, účinný od 1.1.2014, jak budeme vyhazovat odpady od 

2.1.2014, když ještě neproběhla reklamní kampaň, navrhuje zařídit propagaci 

P. Šmiraus – o kampani neví, ale letáky viděl, lidé kteří chodí platit dostávají kódy, vše funguje 

T. Hocke – chyba na naší straně, přidáme info na web města  

 

E. Kordová – podnět občana, který se dozvěděl o zrušení kontaktního místa pro informace ohledně 

důchodu (p. Ježková), které prozatím nebude nahrazeno, chce, aby poradenství bylo nadále 

M. Pokorná – stejná zkušenost, pro vyřizování důchodů se musí cestovat do Semil  

J. Pekař – p. Ježková přijížděla bez PC podpory, byla to informativní záležitost a jiného člověka 

nemají, vše se dá dohledat na webu 

 

Usnesení  ZM č.  255/2013 

ZM ukládá místostarostovi města Ing. Jaromíru Pekařovi vejít v jednání se Českou správou 

sociálního zabezpečení v Semilech s cílem řešit zachování kontaktního místa pro obyvatele Turnova 

a přilehlého okolí a informovat o výsledku svého jednání na lednovém zastupitelstvu města. 

(Hlasování: 21/0/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.        Mgr. Martina Pokorná 
 


