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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 29. května 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: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaromír Pekař 

Ověřovatelé: Ing. Tomáš Sláma, MSc., Ing. Zdeněk Romany 

Zapisovatelka: Ing. Klára Preislerová 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník městského úřadu) 

Přítomni: Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Daniel Hodík, MUDr. 

Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Eva Kordová, 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, Petr Dvořák, Milan Kratochvíl, Ing. Tomáš Tomsa, 

František Zikuda,  

Nepřítomni: ThMgr. Ondřej Halama, Karel Jiránek, Bc. Jan Ulrich 

Omluveni: Karel Jiránek, ThMgr. Ondřej Halama 

Přítomno:  15 občanů 

 

 

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. 
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K bodu č. 1 Úvod 

ZM je usnášení schopné. 

p. Hocke – doplnění do bodu č. 10 Ostatní - informace o návrhu zprávy o auditu akce Integrovaný 

terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa 

p. Jarolímek -  doplnění do bodu č. 10 Ostatní  - prověření akce Rekonstrukce Zborovské ulice 

kontrolním výborem 

 

  Usnesení ZM č. 245/2014 

ZM schvaluje program jednání. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 2 Majetkové záležitosti 

Prodej domů čp. 67, 68, 2254 Turnov, Skálova ul,, včetně pozemků p. č. 528, 529/1, 529/2, k.ú. 

Turnov 

Diskuze: p. Svobodová, p. Hocke, p. Maierová 

 

Usnesení ZM č. 246/2014 

ZM schvaluje prodej nemovitosti z vlastnictví Města Turnov, tj. pozemek parc. č. 528 zast. pl. a 

nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 67 Turnov stojící na p. p. č 528, pozemek parc. č. 529/1 zast. 

pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 68 Turnov stojící na p. p. č. 529/1 a pozemek parc. č. 

529/2 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 2254 Turnov stojící na p. p. č. 529/2, vše v 

k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu 

z celku, za cenu obvyklou v místě a čase ve výši 4.010.000 Kč splatnou do 60-ti dnů od schválení 

ZM.  

V případě, že budou kupující v prodlení s úhradou kupní ceny po stanovené splatnosti, prodávající 

je oprávněn od prodeje jednostranně odstoupit a složená jistota propadne bez náhrady Městu 

Turnov. Zároveň se v tomto případě ruší toto usnesení.   

(Hlasování:18/0/4) 

 

Čerpání rozpočtu roku 2014 odborem správy majetku 

Jedná se o materiál shrnující dosavadní vysoutěžené akce správy majetku. 

 

Usnesení ZM č. 247/2014 

ZM bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu roku 2014 odborem správy majetku.  

(Hlasování:22/0/0) 

 

K bodu č. 3 Záměr modernizace centrové zdravotní péče v Krajské nemocnici Liberec 

Nové stanovy 

Jedná se o nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě – zákonu 

č.90/2012 Sb. O obchodních korporacích, jako celku. Nové stanovy má přijmout valná hromada 

společnosti 25. června 2014 v Liberci. 

Diskuze: p. Hocke - v dalším kroku předložím úpravu smlouvy akcionářů, kde musíme vyřešit 

členy dozorčí rady za zaměstnance. 

 

Usnesení ZM č. 248/2014 

ZM souhlasí se zněním nových stanov Krajské nemocnice Liberec, a.s. dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Záměr modernizace  

Diskuze: p. Hocke, p. Soudský, p. Maierová 

V diskuzi zaznělo: někteří se přiklánějí stavět novou nemocnici na letišti, zde však narážíme na 

velké problémy s financováním projektu – peníze v novém programovacím období budou na 
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rekonstrukce stávajících areálů a jejich modernizaci, rekonstrukce bývalého dětského oddělení 

v turnovské nemocnici bude zahájena teprve v případě, že se podaří se zdravotními pojišťovnami 

nasmlouvat další zdravotní péči. 

 

Usnesení ZM č. 249/2014 

ZM schvaluje po projednání záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec, dle předloženého 

materiálu ve stávajícím areálu nemocnice, bez finanční spoluúčasti Města Turnov.  

(Hlasování:22/0/0) 

 

Sadovnické úpravy v nemocnici Turnov 

Na jaře 2014 bylo provedeno vykácení stromů a křovin dle schváleného projektu. V dubnu 2014 

byla představenstvem KNL, a.s. provedena kontrola projektu. V dokumentaci projektu chybí 

zveřejněná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na profilu zadavatele. Celá 

dotace byla administrována soukromým subjektem, ale výše uvedená povinnost nebyla součástí 

smlouvy. Představenstvo a dozorčí rada rozhoduje o zastavení čerpání dotačního fondu (vysoké 

riziko vrácení dotace + penále). Bylo provedeno jednání s vítěznou firmou Výkrut, s.r.o. o možném 

odstoupení od smlouvy. Firma deklaruje již nakoupený materiál a dále je třeba uvést nutnost 

povinné náhradní výsadby. Předpokládaným výsledkem bude osazení nakoupeného rostlinného 

materiálu, tím i dosažení povinné náhradní výsadby. Nerealizovány tak skončí parkové cesty a 

mobiliář. Samotné zavinění a výši škody bude řešit škodní komise při KNL, a.s. 

Diskuze: p. Hocke, p. Sláma, p. Hrubý, p. Špetlík 

V diskuzi zazněly aktuální informace z představenstva KNL, a.s., parkové cesty a mobiliář by 

musel 100% financovat zadavatel, 75% na dotaci je z uznatelných nákladů a je to jen na sadovnické 

úpravy. 

 

Usnesení ZM č. 250/2014 

ZM bere na vědomí informace o ukončení dotačního projektu „Revitalizace zeleně v objektu 

Panochovy nemocnice Turnov“.  

(Hlasování:22/0/0) 

 

Půjčka a dar Slunce všem 

Slunce Všem jako investor stavby Komunitního centra Turnov žádá město Turnov o poskytnutí 

příspěvku ve výši 400 tis. Kč a poskytnutí peněžní zápůjčky ve výši 200 tis. Kč, a to na pokrytí 

nákladů související s realizací stavby Komunitního centra Turnov. Cena stavby i s venkovními 

úpravami dle výběrového řízení činí 5221 tis. Kč, od KÚLK dostanou částku ve výši 4500 tis. Kč. 

Kolaudace objektu je naplánovaná na prosinec 2014. 

 

Usnesení ZM č. 251/2014 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku spolku SLUNCE VŠEM, IČO 26671468, ve výši 400 tis. Kč na 

realizaci stavby komunitního centra Turnov. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 252/2014 

ZM schvaluje poskytnutí peněžní zápůjčky spolku SLUNCE VŠEM, IČO 26671468, ve výši 200 

tis. Kč na realizaci stavby komunitního centra Turnov, a to bez zajištění. Splátka půjčky bude 

provedena nejpozději do 30. 06. 2018. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

Rozpočtová opatření č. 1 

Diskuze: p. Špetlík, p. Hocke, P. Pekař, p. Jarolímek, p. Zikuda, p. Maierová, p. Tomsa 

V diskuzi obecně bylo řešeno vrácení dani z nemovitosti sportovním subjektům na území Turnova, 

případně jednotlivé položky rozpočtové změny. 
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Usnesení ZM č. 253/2014 

ZM souhlasí s vypuštěním řádku 207 a navýšením řádku 206 o 50.000 Kč. 

(Hlasování:20/1/2)  

 

Usnesení ZM č. 254/2014 

ZM Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014 na výši rozpočtu v příjmové části ve 

výši rozpočtu v příjmové části ve výši 324.378 tis. Kč, navýšením o 3.552 tis. Kč, ve výdajové části 

ve výši 388.123 tis. Kč, navýšením o 6.902 tis. Kč, a financování ve výši 63.745 tis. Kč navýšením 

o 3.350 tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2014). 

(Hlasování:22/0/1) 

 

K bodu č. 5 Záležitosti správního odboru 

 

Petice ZŠ Alešova 

Starosta města obdržel dne 13. 05. 2014 petici „Za dozor MP u přechodu v Nádražní ulici“ 

předloženou petičním výborem zastoupeným panem xxxxxxxx ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o 

právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Petice byla podpořena celkem 168 podpisy fyzických 

osob, z tohoto počtu bylo 122 občanů města. 

Diskuze: p. Hovorka, p. Hocke, p. Maierová, p. Soudský, p. Frič, p. Hodík, p. Jarolímek, p. 

Kordová, p. Kunetka, p. Červinková 

V diskuzi zaznělo: Městská policie nemůže stihnout vše, nutno doplnit rodiči nebo prarodiči, čestná 

funkce, oceněná posezením u starosty, v této chvíli nemůžeme využít zaměstnance z Úřadu práce, 

téma k jednání školské komise, posílení dopravní výchovy u dětí, po vytipování okruhu rodičů a 

prarodičů, by odbor dopravy provedl školení. 

 

Usnesení ZM č. 255/2014 

ZM bere na vědomí petici občanů „Za dozor MP u přechodu v Nádražní ulici“ a ukládá Ing. 

Jaromíru Pekařovi, pověřenému členu zastupitelstva města řízením městské policie, zajistit zvýšení 

dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích ve městě u přechodů 

pro chodce v blízkosti školských zařízení a zároveň ukládá místostarostovi Mgr. Špetlíkovi 

projednat součinnost škol při zajištění těchto bezpečnostních opatření.  

(Hlasování:23/0/0) 

 

Stanovení počtu členů ZM na volební období 2014 – 2018 

Diskuze: p. Hovorka, p. Romany, p. Sláma, p. Hudec, p. Zikuda, p. Kordová, p. Kunetka, p. Špetlík 

V diskuzi zaznělo: návrhy na 21, 23 a 27 členů ZM, diskuze nad sehnáním lidí na kandidátku, počet 

komisí, otázka počtu místostarostů, odměna zastupitele 

 

V souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Zastupitelstvo Města Turnova na svém 5. veřejném zasedání dne 29. května 2014 

stanovilo počet členů zastupitelstva Města Turnov na volební období 2014 – 2018 na 23 členů.  

(Hlasování:6/7/9) - usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 256/2014 

V souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Zastupitelstvo Města Turnova na svém 5. veřejném zasedání dne 29. května 2014 

stanovilo počet členů zastupitelstva Města Turnov na volební období 2014 – 2018 na 27 členů.  

(Hlasování:16/1/5) – usnesení bylo přijato   
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Informace o zkušebním provozu VISO 

Diskuze: p. Tomsa, p. Hovorka, p. Hocke, p. Dvořák, p. Jarolímek 

V diskuzi zaznělo: VISO je užíváno jako městský rozhlas pravidelně každé pondělí v 10 a 17 

hodin, bez reklamních spotů, problémy s hluky a šumy by měly být vyřešeny do konce června 

2014, v případě špatné slyšitelnosti kontaktovat pana Mrklase. 

 

Usnesení ZM č. 257/2014 

ZM bere na vědomí informaci o průběhu a ukončení zkušebního provozu jednotného systému 

varování a vyrozumění – varovného informačního systému obyvatelstva města Turnov.  

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 6 Příspěvky občanů 

Dotaz na pokračování Revitalizace sídliště na Turnově 2: 

p. Hocke – máme chuť pokračovat, nedaří se nám sehnat dotační peníze jako v minulých letech a 

jsme investičně poměrně zatíženi, ale rádi bychom v příštím roce dělali ul. Sportovní a další. 

 

Přestávka 

 

K bodu č. 7 Záležitosti odboru životního prostředí 

 

První vyhodnocení pytlového sběru odpadů 

Pytlový sběr tříděných odpadů s motivačním prvkem byl zahájen od ledna 2014. Počet sebraných 

pytlů neustále stoupá až na počet 2393 pytlů při sběru v květnu. Počet zapojených občanů 

(domácností) je k 20. 05. 2014 celkem 940. Největší nárůst zapojených byl v lednu. S velkým 

nárůstem počtu sebraných pytlů rostou náklady na svoz pytlů a jejich zaznamenání do programu. V 

rozpočtu na letošní rok (v položce na pytlový sběr byla stanovena částka 201.210 Kč bez DPH). V 

platbách za pytlový sběr od ledna do června (květnový svoz bude zaplacen ve faktuře v červnu) již 

máme vyčerpáno 141.037 Kč bez DPH. Za předpokladu plynulého nárůstu cca 10 % pytlů měsíčně 

je předpoklad fakturace za období červenec – prosinec cca 264.000 Kč bez DPH. 

Diskuze: p. Špetlík, p. Šípošová. 

 

Usnesení ZM č. 258/2014 

ZM bere na vědomí informace o fungování pytlového sběru tříděných odpadů za leden až květen 

2014. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

K bodu č. 8 Záležitosti odboru sociálních věcí 

 

Hospicová péče sv. Zdislavy 

Hospicová péče sv. Zdislavy se obrátila na Město Turnov s požadavkem o příspěvek na 

provozování lůžkového hospice. Hospicová péče sv. Zdislavy je nestátní zdravotnické zařízení, 

nezávislé na politických a jiných institucích. Jejich posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně 

nemocných klientů a jejich rodiny prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní 

podpory. Stanou se provozovateli lůžkového Hospice sv. Zdislavy v Liberci, který začne pro 

občany Libereckého kraje fungovat již v r. 2015. Města a obce Libereckého kraje byly požádány o 

finanční spoluúčast na provozu tohoto zařízení. 

Diskuze: p. Pekař, p. Hudec, p. Špetlík, p. Kocourová, p. Kordová, p. Červinková, p. Jarolímek 

V diskuzi zaznělo: jedná se o dobrovolný příspěvek Města ve výši 71 tis. kč /rok, lůžka v Turnově 

zůstanou zachována, jedná se o závazek rozpočtu 2015 a dále, město není schopno samostatný 

Hospic řešit. 
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Usnesení ZM č. 259/2014 

Zastupitelstvo Města schvaluje spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na 

jednoho obyvatele města. 

(Hlasování: 22/0/1)  

 

Komunitní plán sociálních služeb – akční plán 2014 

 

Usnesení ZM č. 260/2014 

ZM schvaluje Akční plán pro rok 2014 ke Komunitnímu plánu sociálních služeb regionu 

Turnovsko 2011-2015.  

(Hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 9. Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

 

ZŠ Sobotecká – zřizovatelské kompetence 

Dne 24. 09. 2013 obdrželo Město Turnov dopis, ve kterém Liberecký kraj vyjadřuje zájem zahájit 

jednání ve věci převedení zřizovatelských kompetencí k Základní škole, Sobotecká 242, Turnov 

(bývalá zvláštní škola). Následně proběhlo, dne 23. 10. 2013, jednání se zástupci Libereckého kraje, 

jehož výstupem byla odpověď adresovaná radní pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti. V 

rámci tohoto jednání byla zástupci LK nabídnuta finanční kompenzace za převzetí školy po dobu tří 

let. Následným dokumentem je materiál Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol 

poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji, který přijalo Zastupitelstvo Libereckého 

kraje dne 26. 11. 2013. Po jednání, které proběhlo dne 03. 12. 2013 v Turnově bez účasti zástupců 

krajské samosprávy, se uskutečnilo následně jednání svolané hejtmanem Libereckého kraje panem 

Půtou. Posléze proběhla další, již separátní jednání, pouze mezi zástupci samospráv Města Turnova 

a Libereckého kraje. Jejich výstupem je konkretizovaná nabídka učiněná dopisem ze dne 25. 03. 

2014. 

 

Diskuze: p. Špetlík, p. Brož, p. Hocke, p. Pekař, p. Pokorná, p. Červinková, xxxxxx, xxxxxx, p. 

Hodík, p. Jarolímek, p. Soudský, xxxxx, p. Hrubý 

V diskuzi zaznělo: jedná se autonomní rozhodnutí ZM, v dlouhodobém horizontu, po cca 6 letech 

bude muset město z rozpočtu na provoz přidávat 0,6 - 1mil.Kč, v této chvíli je ze 76 žáků 34 žáků 

z Turnova a ostatní většina z turnovského ORP, rozhodnutí je třeba vnímat v širších souvislostech 

vztahu města a Libereckého kraje, z čistě ekonomického hlediska to není výhodné, o rozpouštění 

této školy v horizontu minimálně 6 - 10 let neuvažujeme, obecně jsme zastánci zachování tohoto 

typu školy, ministerstvo školství má však jiný názor, xxxxx ze speciálně pedagogického centra 

stěhování do OAHŠ nedoporučuje, polemika nad stěhováním a přístupem libereckého kraje, 

obdobný problém řeší dalších 6 měst a obcí v kraji, ostatní si již školu převzali, xxxxxx, zástupce 

vlastníka, sdělil, že vlastník v této chvíli neuvažuje s prodejem objektu a dlouhodobě se snaží vyjít 

škole vstříc, je pro zachování školy ve stávajícím objektu, vyjednat lepší finanční podmínky pro 

převzetí, problém s výkladem školského zákona. 

 

Usnesení ZM č. 261/2014 

ZM souhlasí s převzetím zřizovatelských kompetencí k Základní škole, Sobotecká 242, Turnov, 

kterou doposud zřizuje Liberecký kraj. 

(Hlasování:14/0/9)  

 

ZM souhlasí se záměrem přestěhování Základní školy, Sobotecká 242, Turnov, zřizované 

Libereckým krajem, do objektu Zborovská 519, Turnov 

(Hlasování: 13/1/8) – usnesení nebylo přijato 
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Usnesení ZM č. 262/2014 

ZM souhlasí s přestěhováním Základní školy, Sobotecká 242, Turnov, zřizované Libereckým 

krajem do objektu Zborovská 519, Turnov. 

(Hlasování:16/2/5)  

 

Usnesení ZM č. 263/2014 

ZM ukládá místostarostovi Mgr. Špetlíkovi předložit na červnové jednání ZM znění zřizovací 

listiny této příspěvkové organizace, dohodu o převodu činností, souvisejících práv, povinností, 

pohledávek, závazků a majetku uzavřenou mezi Libereckým krajem, k této nové příspěvkové 

organizaci. 

(Hlasování:15/0/8)  

 

ZM ukládá starostovi města vést další jednání s Libereckým krajem, tak aby ekonomické podmínky 

spojené s převzetím zřizovatelských kompetencí Základní školy, Sobotecká 242, Turnov 

nezpůsobily Městu Turnov ztrátu v budoucích deseti letech.  

(Hlasování:10/1/12) – usnesení nebylo přijato 

 

Sportovní komise – rozdělení finančních prostředků na tělovýchovnou činnost 

Sportovní komise RM navrhuje k rozdělení 5.650.000 Kč na základě svého uvážení a ve smyslu 

"Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sportovních aktivit na území města 

Turnova", která jsou součástí Koncepce sportu na r. 2012-2015 schválené usnesením ZM č. 

209/2011. 

Diskuze: p. Jarolímek, p. Špetlík, p. Zikuda 

V diskuzi zaznělo: návrh byl schválen sportovní komisí, zkontrolován by mohl být jakýkoli 

sportovní subjekt. 

 

Usnesení ZM č. 264/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro TJ Turnov, IČ: 15045528 ve sportovní komisi na 

rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 2.193.243 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 265/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro TSC Turnov, IČ: 15045544 ve sportovní komisi 

na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 898.715 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 266/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro TJ. Sokol Turnov, IČ: 13582518 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 631.484 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 267/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro AC SYNER Turnov, IČ: 00527271 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 607.320 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

 

 



8                                               Zápis Zastupitelstvo Města Turnov 29. 5. 2014 
 

Usnesení ZM č. 268/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro FK Pěnčín – Turnov, IČ: 69173036 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 382.176 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 269/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Tenisový klub Turnov, IČ: 15045145 ve 

sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – 

příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 167.396 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 270/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Klub českých turistů Turnov, IČ: 15045561 ve 

sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – 

příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 81.319 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 271/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Junák Turnov, IČ: 15045480 ve sportovní komisi 

na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 105.730 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 272/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro SKI club Turnov, IČ: 00529702 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 32.759 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 273/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Klub lyžařů Turnov, IČ: 15044840 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 106.405 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 274/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Šachový klub Zikuda Turnov, IČ: 49295071 ve 

sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – 

příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 197.966 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 275/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro TJ Orel Turnov, IČ: 62014579 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 60.000 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 
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Usnesení ZM č. 276/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro BHK Turnov, IČ: 27003345 ve sportovní komisi 

na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 63.163 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 277/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec, 

IČ: 27022650 ve sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná 

činnost – příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 

15.098 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 278/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro SSK Olympia Turnov, IČ: 00539520 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 23.903 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 279/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro ABT Česana Malý Rohozec, IČ: 22751173 ve 

sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – 

příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 13.323 Kč.  

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 280/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže, IČ: 

00855022 – akce sportovec roku ve sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města 

Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – 

automaty“ ve výši 70.000 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 281/2014 

ZM pověřuje místostarostu Mgr. Otakara Špetlíka pravomocí povolit na základě písemné žádosti 

sportovního subjektu a projednání ve Sportovní komisi RM v odůvodněných případech úpravu 

vnitřního členění poskytovaných finančních příspěvků.  

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 282/2014 

ZM ukládá vedení města zajistit kontrolu vyúčtování u sportovních subjektů TJ Turnov, TSC 

Turnov, TJ Sokol Turnov (třech největších subjektů sportovní komise) za rok 2013, kontrolu 

návrhu rozdělení finančních prostředků v souladu s rozpočtovými pravidly a zprávu o kontrole 

předložit na jednání ZM do 25. 09. 2014. 

(Hlasování:21/0/2) 
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Českorajský filmový archiv 

Jedná se o archivní materiál postihující období 1921-2013. Samotný filmový materiál nabízí 

xxxxxxxxx zdarma, za katalogizaci, digitalizaci a nákup diskových polí požaduje částku cca 2 mil. 

Kč. 

Diskuze: p. Špetlík, p. Hudec, p. Hocke, p. Pokorná, p. Kordová, p. Červinková, p. Romany, p. 

Dvořák 

V diskuzi zaznělo: mělo by jít o smlouvu o dílo, nikoli o darovací, otázka prostoru pro opozici ve 

vysílání turnovské televize, dotazy na konkrétní rozsah archivu (relace televize + ostatní materiál), 

kulturní komise souhlasí, diskuze nad cenou digitalizace – zastupitelům se zdá být vysoká, 

využívání digitalizované kopie, samotná smlouva. 

 

Usnesení ZM č. 283/2014 

ZM projednalo nabídku xxxxxxxxxxx týkající se jeho Českorajského videoarchivu.  

(Hlasování:21/0/0) 

 

ZM souhlasí s nabídkou xxxxxxxx na digitalizaci a katalogizaci Českorajského videoarchivu za 

těchto podmínek:  

- v letech 2015 – 2018 postupné zpracování archivu za 512.718 Kč ročně, celkem za 2.051.000 

Kč a to vč. pořízení datových úložišť v ceně cca 400.000 Kč. 

- autorem a vlastníkem práv k archivním snímkům z let 1962 – 2013 je nadále xxxxxxxxx, který 

je osobně pořídil a na soukromé bázi vlastní péčí a na svoji náklady půl století udržuje.  

(Hlasování:2/5/15) – usnesení nebylo přijato 

 

Kulturní fond 

 

Usnesení ZM č. 284/2014 

ZM neschvaluje Produkční agentuře FOR, zastoupené Mgr. Zdeňkem Kymličkou, IČO: 13473158, 

se sídlem Sebuzínská 26, 403 21 Ústí nad Labem finanční příspěvek na akci „Noc na Karlštejně“ 

neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity.  

(Hlasování:23/0/0) 

 

K bodu č. 10 Ostatní 

 

Dům přírody (bývalá škola Dolánky) – zpráva kontrolního výboru ZM a komentář 

Diskuze: p. Soudský, p. Hocke, p. Pekař, p. Špetlík, p. Kunetka, p. Hudec, p. Jarolímek 

V diskuzi zaznělo: je nutné prověřit provozní financování Domu přírody při výpadku uvažovaných 

financí Libereckého kraje, objekt by měla odkoupit společnost Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. 

p. s. Středisko ekologické výchovy (Střevlík), p. o. bude následně pouze nájemcem této budovy a 

provozovatelem, diskuze o úplném odstoupení od projektu a komerčním odprodeji, požadavek 

spolkové místnosti pro tuto část obce. 

 

Usnesení ZM č. 285/2014 

ZM bere na vědomí informaci kontrolního výboru ZM, týkající se projektu Dům přírody Český ráj 

a ukládá místostarostovi Ing. Pekařovi prověřit nové skutečnosti v souvislosti s projektem Domu 

přírody do červnového jednání zastupitelstva. 

(Hlasování:22/0/1) 
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Akce rekonstrukce ul. Zborovské a Jeronýmovy – podnět občanů pro kontrolní výbor 

Na základě podnětů bydlících občanů ve výše uvedených ulicích ZM zvažovalo případné prošetření 

výše uvedených akcí. 

Diskuze: p. Hocke, p. Svobodová, p. Špetlík, p. Romany 

 

Usnesení ZM č. 286/2014 

ZM ukládá KV provedení kontroly akce rekonstrukce Zborovské ul. a rekonstrukce Jeronýmovy 

ulice, předmětem kontroly by měly být podmínky zadání, příprava projednání s občany a výsledné 

doplněné tohoto investičního záměru.  

(Hlasování:22/0/1) 

 

Návrh zprávy o auditu akce Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. Etapa 

V březnu a dubnu 2014 byl na MÚ Turnov proveden audit akce Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – I. Etapa. Audit prováděl auditní orgán Ministerstva financí. V průběhu května 

2014 jsme obdrželi předběžnou zprávu o provedení auditu. Součástí této zprávy jsou uvedena 

domnělá čtyři pochybení ze strany Města nebo administrátora veřejné zakázky. Navrhovaná sankce 

činí 2,4 mil. Kč a MÚ provádí všechny kroky ke zmírnění případného dopadu. 

Diskuze: p. Hocke, p. Soudský. 

 

Usnesení ZM č. 287/2014 

ZM bere na vědomí návrh zprávy o auditu akce Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. 

etapa. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

 

 

V Turnově 05. 06. 2014 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Sláma, MSc.        Ing. Zdeněk Romany 

  

 


