
 

 
 

ZÁPIS 

Zastupitelstva města Turnova 

ze zasedání dne 30. ledna 2014 

 
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: Eva Kordová, Mgr. Jaromír Frič 

Zapisovatelka: Ing. Klára Preislerová 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Petr Dvořák, Mgr. Jaromír 

Frič, Ing. Tomáš Sláma MSc., MUDr. Lumír Mitáček, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Petr Soudský, 

Mgr. Martina Pokorná, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Šárka Červinková, Tomáš Hudec, Milan 

Kratochvíl, Jiří Rezler, Doc. PhDr, Alena Svobodová CSc., Karel Jiránek, ThMgr. Ondřej Halama, 

Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, MUDr. Martin Hrubý, František Zikuda, Ing. Tomáš Tomsa 

Nepřítomní: MUDr. Daniel Hodík, Bc. Jan Ulrich, MUDr. Jiří Tomášek, Ivan Kunetka 

Omluveni: MUDr. Jiří Tomášek 

 

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 

Změna programu: 

T. Hocke navrhuje stažení části bodu č. 2 prodej ve Františkánské zahradě (důvodem je cena za 

nemovitosti, před rozhodnutím lépe provést posudek). Do bodu č. 2 majetkových záležitostí zařazen 

bod snížení ceny budovy č.p. 256 v Tázlerově ulici (je zájemce o koupi této nemovitosti) 

O. Špetlík doplňuje do bodu č. 7 Přehled poskytnutých příspěvků pro zahraniční spolupráci za rok 

2013. 

 

Přítomno 21 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Usnesení ZM č. 1/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva včetně navrhovaných změn 

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 2 Majetkové záležitosti 

 

Malý Rohozec, darování pozemku, VHS Turnov 

Diskuze: p. Hocke, p. Jarolímek, p. Romany 

V diskuzi zaznělo: jedná se o standardní záležitost, kdy obce a města pozemky přilehlé 

k vodojemům vkládají bezplatně do VHS, není důvod proč to VHS darovat zdarma, oplocení 

možno provést i bez darování pozemku, můžeme VHS pozemek rovněž pronajmout 

 

ZM schvaluje darování pozemku st.p.č. 247 o výměře 49m2 a pozemku parc.č. 53/5 o výměře 

36m2, oba k.ú. Malý Rohozec Vodohospodářskému sdružení Turnov. 

(Hlasování:12/7/2) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Prodej pozemku par.č. 2646/6, k.ú. Turnov zastavěného domem čp. 1386, ul. Družstevní Turnov 

Diskuze: p. Jarolímek, p. Hocke, p. Špetlík 

V diskuzi zaznělo: nutno řešit zbytkové pozemky, zahájit diskuzi s bytovými družstvy směřující 

k odkupu vnitrobloků, průchozí cesty by zůstaly v majetku města 

 

Usnesení ZM č. 2/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2646/6, k.ú. Turnov zastavěného bytovým domem čp. 1386, 

Turnov, ul. Družstevní za cenu obvyklou ve výši 500,- Kč/m2 a nákladů s prodejem spojených, do 

podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v tomto domě. Velikost spoluvlastnického 

podílu na pozemku pro jednotlivé majitele bytových jednotek v domě čp. 1386 Turnov je totožná se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a to následovně pro jednotlivé majitele 

bytových jednotek dle přiloženého návrhu: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 655/4345 

xxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

(Hlasování:20/0/1) 

 



 

Prodej zbytkových pozemků v ul. Kudrnáčova, Turnov 

Usnesení ZM č. 3/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1908/7, k.ú. Turnov o výměře 28 m2 do vlastnictví spol. 

POLPUR s.r.o. za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou, a úhradu nákladů s prodejem spojených.   

(Hlasování:21/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 4/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1908/16 o výměře 12 m2 do vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou, a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Majetkové vypořádání pozemků v ul. 5.května, ul. Husova, ul. Žižkova, ul. Antonína Dvořáka, 

Výšinka, Na Kamenci – doplnění usnesení ZM č 187/2013 

 

Usnesení ZM č. 5/2014 

ZM schvaluje doplnění usnesení ZM č. 187/2013.  

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 3877/1, k.ú. Turnov zastavěného silnicí II/283 dle 

GP 3593B-88/2011 a pozemku p.č. 3874/4, k.ú. Turnov dle GP č. 3803-501/2013 (ul. Husova)  z 

vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje se správou majetku Krajské správy silnic 

Libereckého kraje, příspěvková organizace. 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2904/3, k.ú. Turnov dle GP č. 3593B-88/2011 z 

vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Směna pozemků u RD čp. 1710 na Hruštici xxxxxxxxxxx 

Diskuze: p. Maierová, p. Těhníková, p. Tomsa, p. Jiránek, p. Jarolímek 

V diskuzi zaznělo: otázka, zda nejdříve neodkoupit a následně neprodat za vyhláškové ceny, je 

avizovaná dohoda na směně, s tím že se pan Šubert zaplatí polovinu nákladů na zaměření a 

geometrický plán, otázka parcelace s ohledem na novou zástavbovou lokalitu nad nemocnicí, na 

vyměňovaném pozemku je stávající opěrná zeď, zastupitelstvo je nejvyšší orgán města a pravidla 

by měla být rámcová a ZM by mělo mít pravomoc rozhodnout s konečnou platností 

 

Usnesení ZM č. 6/2014 

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 2970/19 o výměře 8 m2, k.ú. Turnov z vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví Města Turnov za díl „b“ pozemku p.č. 2971/4 o výměře 10 

m2, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnova do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. 

Turnov. Nové hranice pozemků jsou vymezeny geometrickým plánem. Poplatek za vklad směny do 

katastru nemovitostí uhradí xxxxxxxxxxxx.  

(Hlasování:21/0/0) 

 

Směna pozemků v k.ú Daliměřice xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Diskuze: p. Hocke, p. Maierová, p. Těhníková, p. Pekař, p. Jarolímek  

V diskuzi zaznělo: nutno říci filosofický způsob převodu nemovitosti - buď směna, nebo odkup a 

následný odprodej nemovitosti, stávající cesta je veřejná směrem do lesa na pozemcích rodiny 

Pekařovy, celá výměra pozemku neslouží jako komunikace, tři parcelní čísla - ocenění podle 

kultury, která je v katastru zaevidovaná, pozemek k výměně není udržován, město jej vlastní již 10 

let je zarostlý a znehodnocuje další pozemky, otázka využití pozemku ke směně, pohybujeme se 

v řádech cca 20 tis.Kč 



 

ZM schvaluje  záměr směny pozemků a  parc.č. 1010/1, 870/10, 870/11 a 870/12, k.ú. Daliměřice  ze 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví Města Turnov 

za pozemek parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov do spoluvlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Obvyklé ceny pozemků budou stanoveny znaleckým posudkem a rozdíl 

bude vzájemně finančně vypořádán, jako i poplatek za odhad a vklad směny do katastru nemovitostí. 

(Hlasování:12/2/7) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

ZM neschvaluje navrženou směnu pozemků a ukládá OSM projednat odkoupení pozemků parc.č. 

1010/1, 870/10, 870/11 a 870/12, k.ú. Daliměřice od soukromých spoluvlastníků 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.  

ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem. 

(Hlasování:12/0/9) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Smlouvy o smlouvě budoucí - bývalá škola Dolánky č.p.9  

Diskuse: p. Hocke, p. Pekař, p. Pokorná, p. Hudec, p. Maierová, p. Špetlík 

V diskuzi zaznělo: jedná se o schválené smlouvy budoucí kupní na objekty č.p. 9 a projektovou 

dokumentaci, v této chvíli Ekocentrum hledá peníze na spoluúčast, kraj odmítl pomoci, stávající 

pomník obětem války bude geometricky oddělen a zůstane ve vlastnictví města, dát šanci 

Ekocentru, když to nevyjde, vždy ji můžeme nabídnout k volnému komerčnímu prodeji (hostinec, 

ubytování), omezení ve smlouvě na 1 rok, město se zavázalo podílet max. 200 tisíci za rok na 

provozu zařízení. 

 

Usnesení ZM č. 7/2014 

ZM schvaluje prodej formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ekocentrem Oldřichov v 

Hájích o.p.s., IČO 25430475, se sídlem 463 31 Oldřichov v Hájích 5, na budovu čp. 9 Dolánky u 

Turnova, stavební parcely č.130 a č.263 (zastavěná plocha a nádvoří ), pozemkové parcely 444/2 

(zahrada), 443/3 a 445 (trvalý trávní porost), včetně příslušenství uvedeného ve znaleckém posudku 

č. 2225-36/2012 ze dne 21.11.2012 vyhotoveného znalcem v oboru Jiřím Janouškem, všechny 

nemovitosti v k.ú. Bukovina u Turnova za účelem realizace projektu Dům přírody Český ráj v 

celkové výši 2.203.760,- Kč 

(Hlasování:16/0/7) 

 

Usnesení ZM č. 8/2014 

ZM schvaluje prodej formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ekocentrem Oldřichov v 

Hájích o.p.s., IČO 25430475, se sídlem 463 31 Oldřichov v Hájích 5, na projektové dokumentace 

Návštěvnické centrum Turnov Dolánky u Turnova 2/2010, Návštěvnické centrum Turnov – Projekt 

rekonstrukce zeleně z 31.5.2010 a projektová dokumentace Dům přírody Český ráj zakázkové č. 

D/11-061-DSP ve stupni zpracování za I. etapu dle Smlouvy o dílo č.j. ORM/11/1122/KRE včetně 

souvisejících činností za účelem realizace projektu Dům přírody Český ráj v celkové výši 845.100,- 

Kč. 

(Hlasování:16/0/7) 



 

Prodej domu čp.256 ul. Tázlerova, Turnov – snížení kupní ceny 

Diskuse: p. Hocke, p. Jarolímek, p. Sláma, p. Kordová, p. Pokorná 

V diskuzi zaznělo: původní cena byla 2,4 milionu, následně 1,9 milionu, teď je navrhováno 

1,6mil.Kč, nemovitosti prodáváme hodně dlouho, není v dobrém stavu, je sympatické, že zájemci 

chtějí objekt opravit a ne zbourat, možnost zahrnout do smlouvy bude prověřena, měli bychom 

udělat další odhad, jestli se cena po letech nezměnila, jasně se ukazuje, že dlouhodobé projekty 

(Fokus) nejsou dobré, přišli jsme o hodně peněz, tržní cena v centru města ze zkušenosti odpovídá 

1,6mil. Kč 

 

Usnesení ZM č. 9/2014 

ZM ruší usnesení ZM č. 129/2013 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domu čp. 256 Turnov  s pozemky p.č. 164, 165, 166, k.ú. 

Turnov o celkové výměře 1204 m2 za min. kupní cenu 1.600 tis. Kč. 

(Hlasování:18/0/4) 

 

K bodu č. 3 Záležitosti finančního odboru 

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 

 

Usnesení ZM č. 10/2014 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 v příjmové části ve 

výši 304 270 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 328 477 tis. Kč a financování ve výši 24 207 tis. Kč 

(dle přiložené tabulky rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013). 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Návrh rozpočtu a peněžních fondů na rok 2014 

Diskuze: p. Pekař, p. Červinková, p. Hocke, p. Svobodová, p. Hudec, p. Maierová, p. Dvořák 

V diskuzi zaznělo: rozpočet je připraven na financování Maškovy zahrady, prodej zhruba 17 

milionů, běžné výdaje v rozmezí 2013, městské organizace - uděláme hygienické zázemí na 

základní škole ZŠ Alešova a MŠ Zborovská, snad i ZŠ Skálova, čitelnost materiálu, terminál 

veřejné dopravy služby 520 tisíc, toalety terminál 350 tisíc za rok, informační centrum náklad 1,9 

mil. Kč, návrh na doplnění cestovní kanceláří (nelze), jedná se o veřejnou službu, naše infocentrum 

má neobyčejnou aktivitu při zajištění grantů příhraniční spolupráce, podařilo se spoustu 

marketingových materiálů vytisknout z těchto programů, otázka toalet na terminálu – soukromé x 

městské, spolupráce s ČD bohužel zkrachovala, návrh na posílení kulturního fondu města z 850 tis. 

Kč na 880 tis. Kč v rámci rozpočtové změny, otázka na dokončovaný projekt Zvýšení kvality a 

řízení městského úřadu, diskuze nad odbornými posudky na stromy – potřebnost, odbornost, cena, 

zvyšování bezpečnosti na komunikacích 300 tis. Kč – dopravní značení vodorovné i svislé 

 

Usnesení ZM č. 11/2014 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočet na rok 2014 v příjmové části ve výši 320 826 tis. 

Kč, ve výdajové části ve výši 381 221 tis. Kč a financování ve výši 60 395 tis. Kč a rozpočty 

peněžních fondů na rok 2014 dle návrhu. 

(Hlasování:22/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 12/2014 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v 

té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v přiložené tabulce – Návrh rozpočtu 

MĚSTA TURNOVA na rok 2014. 

(Hlasování:22/0/1) 



 

Změna zřizovatelské listiny příspěvkové organizace HRAD VALDŠTEJN 

Diskuze: p. Pekař, p. Hocke, p. Maierová, p. Hudec, p. Kordová, p. Červinková, p. Jiránek, p. 

Špetlík 

V diskuzi zaznělo: jedná se o včlenění odboru cestovního ruchu do stávající příspěvkové 

organizace, důvody funkční – obdobná náplň obou subjektů, Valdštejn – provozování hradu, 

provozování parkoviště, nákup a prodej zboží, pronájem občerstvení, Odbor cestovního ruchu – 

provozování synagogy, provozování regionálního turistického centra, pořádání kulturních a 

výchovně vzdělávacích akcí, zefektivnění finančních toků, další impulz k rozvoji, nový název 

organizace Turnovské památky a cestovní ruch, přesun sídla a doplnění zřizovatelské listiny, nájem 

občerstvení na Valdštejně kontra toalety na terminálu. 

 

Usnesení ZM č. 13/2014 

ZM schvaluje znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch 

(původně Příspěvková organizace HRAD VALDŠTEJN) včetně přílohy s účinností od 1. 4. 2014 

včetně úprav, a to v článku 2.1 Název organizace Turnovské památky a cestovní ruch, v článku 2.2 

Sídlo organizace Náměstí Českého ráje 26, Turnov 1, v článku 3.1 Doplnění provozování 

Regionálního informačního centra Turnov, v článku 3.2 doplnění věty realizace akcí k podpoře 

cestovního ruchu, a to i  na území turistického regionu Český ráj. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

K bodu č. 4 Příspěvky občanů 

xxxxxxxxxxxxxx – diskuze na téma Místní agendy 21, Zdravého města, uplatňování jejich principů 

v praxi, zastupitelům byl poskytnut písemný materiál 

 

xxxxxxxxxxxx – problém se změnou adresy 

Vlivem zahájení činnosti základních registrů byla provedena synchronizace databází evidence 

obyvatel, registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Na základě této činnosti bylo zjištěno, 

že cca 50 obyvatel Turnova bude muset projít změnou adresy. To postihlo i xxxxxxxxxx. 

Zastupitelé by mohli rozhodnutím o změně definiční čáry přejmenovat kousek ulice Zborovské na 

ulici Károvsko. Toto nebylo jako precedens zastupiteli přijato, p. Hovorka se pokusí vyjít 

xxxxxxxxxxxxxxx vstříc ohledně úředních hodin. 

Diskuze: p. Hovorka, p. Kordová, p. Sláma, p. Romany, p. Pokorná 

 

ZM souhlasí s navrhovanou změnou úpravy definiční čáry ulice Zborovská a definiční čáry ulice 

Károvsko s ukončením obou ulic na křížení s ulicí gen. Aloise Lišky.  

(Hlasování: 1/8/14) 

Usnesení nebylo přijato 

 

K bodu č. 5 Záležitosti odboru správního 

Turnov - Mašov název nové ulice 

Diskuse: p. Dvořák, p. Halama, p. Pokorná, p. Frič 

V diskuzi zaznělo: popis stanovování jmen ulic na území města, stanovisko místopisu a většinou je 

to tak, že v kulturní komisi jsou lidé, kteří jsou spjati s různými celky, proč není název V Úvozu, 

dnes v úvozu není, je to vyvýšená cesta 

 

ZM Turnov schvaluje název nové ulice v části města Turnov – Mašov „V Úvozu“ 

(Hlasování:8/2/11) 

Usnesení nebylo přijato 



 

Usnesení ZM č. 14/2014 

ZM Turnov schvaluje název nové ulice v části města Turnov-Mašov dle doporučeného návrhu – 

„Na Úvozu“. 

(Hlasování:15/0/6) 

 

K bodu č. 6 Záležitosti Městské policie 

Projekt Prevence kriminality 

Diskuse: p. Svobodová, p. Hladík, p. Jarolímek 

V diskuzi zaznělo: chceme po státu finance na další kamerový bod do Palackého ulice a ulice 

Trávnice, náklady cca 400 tis. Kč, předpokládaná spoluúčast města 40 tis. Kč, proto zpracováváme 

tyto materiály, jednoznačný krok pro prevenci kriminality je přítomnost strážníků v nočním městě 

 

Usnesení ZM č. 15/2014 

ZM schvaluje Program prevence kriminality na rok 2014 pro Město Turnov. 

ZM schvaluje Koncepci prevence kriminality Města Turnova na období 2014-2016. 

(Hlasování:20/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 16/2014 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Město Turnov - rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému, 1. etapa" do Programu prevence kriminality na rok 2014 vyhlášeného 

Ministerstvem vnitra, a v případě přidělení dotace vyčlení z rozpočtu města finanční prostředky 

potřebné k realizaci projektu, včetně neuznatelných nákladů.  

(Hlasování:20/0/2) 

Usnesení ZM č. 17/2014 

ZM schvaluje vytvoření komise prevence kriminality ve složení: předseda komise místostarosta -  

Ing. Jaromír Pekař, strážník MP Turnov - Bc. Vladimír Hladík, velitel MP Turnov - strážník Luboš 

Trucka, velitel obvodního oddělení Police ČR - npor. Mgr. Milan Drahoňovský, vedoucí odboru 

sociálních věcí MěÚ Turnov - Mgr. Hana Kocourová, místostarosta - Mgr. Otakar Špetlík, vedoucí 

odboru školství, kultury a sportu - PhDr. Mgr. René Brož, odbor správy majetku - Mgr. Martin 

Féna. 

ZM jmenuje manažerem prevence kriminality strážníka Bc. Vladimíra Hladíka. 

(Hlasování:20/0/2) 

 

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

Zálohy sportovním subjektům z položky Tělovýchovná činnost 

 

Usnesení ZM č. 18/2014 

ZM schvaluje zálohové zaslání příspěvků na provoz sportovním subjektům dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Čerpání z Kulturního fondu, Sportovního fondu a Volnočasových aktivit za rok 2013 

Diskuse: p. Špetlík  

 

Usnesení ZM č. 19/2014 

ZM bere na vědomí informace o poskytnutých finančních příspěvcích z Kulturního fondu, 

Sportovního fondu a příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2013. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

 



 

Přehled poskytnutých příspěvků Komise pro zahraniční vztahy města v roce 2013 

 

Usnesení ZM č. 20/2014 

ZM bere na vědomí přehled vyplacených příspěvků žadatelům Komisí pro zahraniční vztahy v roce 

2013. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Úprava rozpočtových pravidel sportovní komise 

Diskuze: p. Špetlík, p. Tomsa, p. Zikuda, p. Pokorná, p. Maierová 

V diskuzi zaznělo: část zastupitelů navrhovala počkat - pravidla nepřináší tak velkou změnu, platí 

nový občanský zákoník, spolky si budou muset změnit stanovy, nejsou prováděcí předpisy, bude se 

měnit i způsob účtování, problematika účetnictví v neziskových organizacích, otázka grantového 

systému, na druhé straně politická deklarace, že přidělené finanční prostředky nesmí být použity na 

komerční činnost, finance jsou na sport, sportoviště a ne na komerční činnost, termín komerční 

činnost?, došlo ke schůzce hlavních zúčastněných, ale zároveň i s mimoturnovským odborníkem, 

aby se na tento problém podíval. 

 

Usnesení ZM č. 21/2014 

ZM schvaluje úpravu rozpočtových pravidel Sportovní komise Rady města Turnova dle návrhu s 

účinností od 1. 1. 2014. 

(Hlasování:17/1/4) 

 

K bodu č. 8 Ostatní 

Zpráva o finanční činnosti DSO "Mikroregion Jizera" v roce 2013 

 

Usnesení ZM č. 22/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Jizera" v 

roce 2013. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Zpráva o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2013 a návrh Plánu zlepšování na rok 2014 

Diskuse: p. Drašnar, p. Svobodová, p. Kunetka  

 

Usnesení ZM č. 23/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti zdravého města Turnova za rok 2013. 

ZM schvaluje Plán zlepšování na rok 2014 projektu Turnov - zdravé město a místní Agenda 21. 

(Hlasování:20/0/2) 

 

Informace o jednání s Okresní správou sociálního zabezpečení Semily  

Diskuse: p. Kordová, p. Maierová, p. Jiránek, p. Hrubý 

V diskuzi zaznělo: OSSZ nabízí zachování informačních dnů v sídle OSSZ v Semilech, přednostní 

vyřízení služby občanům Turnova, když město zajistí dopravu, kontaktní místo v Turnově zřídit 

nechce, pro zastupitele nepřijatelné: máme větší spádovost, se seniorem či invalidou musí jet 

doprovod, komplikace pro rodinné příslušníky, přibližování státní správy občany je pouze 

proklamace, nabídka ze strany města prostory a notebook přes token lze realizovat 

 

Usnesení ZM č. 24/2014 

ZM pověřuje vedení města dalším jednáním s nadřízeným orgánem OSSZ o dalším fungování 

kontaktního pracoviště v Turnově. 

(Hlasování:22/0/0) 



 

Hlásný a informační systém - další využití 

Diskuse: p. Špetlík, p. Kunetka 

 

Usnesení ZM č. 25/2014 

ZM schvaluje další využití hlásného a informačního systému VISO jako městského rozhlasu s 

režimem vysílání pravidelné relace. 

(Hlasování:14/2/5) 

 

Usnesení ZM č. 26/2014 

ZM ukládá Bc. Radku Drašnarovi vypracovat zásady pro provoz městského rozhlasu a tyto 

předložit k projednání zastupitelstvu města v měsíci únoru 2014. 

(Hlasování:20/0/2) 

 

Ostatní: 

p. Hocke - pozvání na Městský ples, pozvání na Fórum zdravého města, pozvání na setkání 

s občany ohledně vodného a stočného 

p. Hudec - podnět pro dopravní komisi, parkování před spořitelnou, taxikáři X klienti banky, 

dopravní komise již řešila - dohoda, že na místě taxikáře mohou stát klienti banky, spořitelna nemá 

zájem o pronájem parkovacích míst 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Kordová         Mgr. Jaromír Frič 

 


