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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 26. června 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: Karel Jiránek, Bc. Jan Ulrich 

Zapisovatelka: Ing. Klára Preislerová 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník městského úřadu) 

 

Přítomni: ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Martin Hrubý, Tomáš Hudec, 

RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Karel Jiránek, Eva Kordová, Ivan Kunetka, Jiří Rezler, Ing. 

Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Sláma, MSc., Ing. Petr Soudský, Doc. PhDr. Alena Svobodová, 

CSc., Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Petr Dvořák, Bc. Jan Ulrich, František Zikuda, 

Mgr. Jaromír Frič, Šárka Červinková, Milan Kratochvíl, 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, MUDr. Lumír Mitáček, Mgr. Martina Pokorná, MUDr. 

Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, MUDr. Daniel Hodík 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, MUDr. Lumír Mitáček 

 

 

Přítomno:   10 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 usnášeníschopné 

 

Ostatní – p. Hocke doplnění programu  

Do bodu Různé:  

– vrácení daně z nemovitosti sportovním subjektům 

– podnět pro kontrolní výbor ZM týkající se rozdělení prostředků ze sportovní komise 

– streaming ZM (přenosy z jednání)  

Na návrh I. Kunetky: Dům přírody v Dolánkách za bod č. 3 před Příspěvky občanů 

 

  Usnesení ZM č. 290/2014 

ZM schvaluje program jednání  

(Hlasování:18/0/0) 

 

K bodu č. 2 Záležitosti OSM 

Sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy Turnov 

 

  Usnesení ZM č. 291/2014 

ZM bere na vědomí situaci kolem sociálního zázemí pro terminál veřejné dopravy a ukládá 

OSM řešit v roce 2015 samostatné sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy v Turnově.  

(Hlasování:19/1/0) 

 

Diskuse: p. Hocke, p. I. Kunetka, p. Hudec, p. Svobodová, p. Červinková, p. Jarolímek, p. 

Dvořák 

V diskuzi zaznělo: je výhodné pokračovat s pronájmem toalet v cizím objektu nebo zahájit 

projekční přípravu vlastních a ty v příštím roce zrealizovat?, pro některé je stávající cena 

neúnosná, lidé se ptají, kde jsou toalety, 250 tis. nás stojí provoz u nádraží mezi mosty, bylo 

zdůvodněno, proč nebyly toalety součástí projektu terminálu – měly být v rekonstrukci 

budovy ČD jako další etapa, ustoupilo se od schválené dotace z důvodu problematické 

spolupráce s ČD, udělat i zázemí pro cestující, co se týká čekárny, lidé se nemají kam schovat, 

věc řešit nepoliticky a ne napadáním soukromníka, návrh do komise pro správu majetku a 

rozvoj a dopravní, zřejmě montovaná stavba. 

 

Dětská hřiště 

 

  Usnesení ZM č. 292/2014 

ZM schvaluje zařazení částky ve výši 400 tis Kč do rozpočtu roku 2014 na výměnu herních 

prvků na hřištích v Metelkových sadech, hřišti pro děti do 6 let v sídlišti u nádraží a doplnění 

herních prvků u bazénku v Dolánkách a na sídlišti Výšinka a ukládá OSM a OŽP zahájit 

systémově projekční práce na obnově dětských hřišť. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Hrubý, p. Červinková, p. Těhníková 

V diskuzi zaznělo: některé věci se odřezaly minulý rok, pokusíme se to nějakým způsobem 

řešit systémově jako Metelkovy sady, jde nám o to, aby nezůstalo odříznuté hřiště, celkový 

návrh pro letošek je 400 tis., 150 tis. z rozpočtu stačí jen na revize a opravy, realizace do 2 

měsíců, jedná se o náhradu herních prvků, prolézačky, skluzavky, úpravu dopadových ploch, 

návrh řešit systémově částkou 1,5 mil. do rozpočtu roku 2015, nelze získat dotaci z EU, je 

konec programovacího období, to nejsou všechna dětská hřiště, ještě se staráme o hřiště v MŠ, 
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tam jsou herní prvky vyměněny, podařilo se nám získat dotaci na WMŠ v přírodním stylu, 

ještě žádáme v MŠ Kosmonautů, jsme povinni dělat 3x ročně kontrolu, která zkonstatuje jak 

jsou herní prvky opotřebované a 1x za rok revizní zprávu. Údržba nebo opotřebovanost hřišť 

bez dozoru je trochu větší. 

 

Příspěvek na realizaci sociálního zázemí v Dolánkách 

 

  Usnesení ZM č. 293/2014 

ZM schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku společnosti Sundisk s.r.o. na realizaci 

vodovodní a kanalizační přípojky pro mobilní sociální zázemí na pozemku p. č. 452/2 v k. ú. 

Bukovina u Turnova ve výši 100 tis. Kč 

(Hlasování:17/0/4) 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Červinková, p. Kordová, p. Špetlík, p. Jarolímek, p. Hudec 

V diskuzi zaznělo: je to investiční pobídka, Sundisk s.r.o. osadí parkoviště buňkami 

s toaletami a sprchami, budou zdarma, provoz 05 – 09 o víkendech, jinak v hlavní sezóně celý 

týden, zavazují se do roku 2019, návrh provozovat i v době akcí na Dlaskově statku, 

společnost má zisk z půjčování, parkovného, je to soukromý subjekt, tak proč bychom je měli 

podporovat, spolupráce se Sundiskem probíhá již 3 roky, my a paní Hejduková s ním máme 

podepsanou dohodu o spolupráci - celý prostor sekají, uklízí, jsou to pozemky pí Hejdukové a 

vše se s jejím svolením provozuje, dotaz na vztah Sundisku k cestě k jezu, kde v minulosti 

vybírali poplatky - nyní jen od společností provozujících půjčování lodí, společnosti, které je 

půjčují, chtějí profit z lodí, ale nechtějí se podílet na úpravě komunikací, sekání, úklidu 

prostor. Zazněl i názor, že když budeme takto dotovat každého soukromníka, nezbyde nám na 

sociální, školská zařízení, potřebujeme na jiné účely a ne abychom sponzorovali podnikatele 

 

Prodej části pozemku parc. č. 711/131, st. 648, k.ú. Daliměřice u Waldorfské MŠ 

 

  Usnesení ZM č. 294/2014 

ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 711/301 zahrada o výměře 101 m
2
 a parc. č. 1021 ost. 

plocha o výměře 75 m
2
, k. ú. Daliměřice vyměřené geometrickým plánem do společného 

jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pro tento případ vzhledem k poloze a kvalitě pozemku je 

stanovena kupní cena ve výši 66.600 Kč dle oceňovací vyhlášky. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Špetlík 

V diskuzi zaznělo: v každé části města chceme mít městský pozemek, který může sloužit 

např. pro setkávání seniorů, pro potkávání lidí z té čtvrti, xxxxxxx chtěl koupit maximum 

pozemku, byl by rád, kdyby získal celou část, ale RM přistoupila na tento kompromis,  na 

mapce  to vypadá, jako by ten pozemek zasahoval do WMŠ, to je však původní stavba školky, 

část kterou odkupují, vůbec nezasahuje do prostoru nového areálu WMŠ.  
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Prodej kotelny v ul. Žižkova, Turnov 

 

  Usnesení ZM č. 295/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 855/3  zast. pl. o výměře 637 m
2
, na pozemku stojí 

stavba bez čp/če techn. vybavenost, pozemku parc. č. 855/4 zast. pl. o výměře 8 m
2
, pozemku 

parc. č. 855/5 zastavěná plocha o výměře 6 m
2
 a pozemku parc. č. 855/13 o výměře 1347 m

2
 

do vlastnictví společnosti MN-AUTOHIT s.r.o. za cenu obvyklou v místě a čase ve výši 

3.400.000 Kč splatnou do 90-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. Zároveň se v tomto případě ruší 

toto usnesení.   

(Hlasování:21/0/0) 

  

Diskuse: p. Hocke 

V diskuzi zaznělo: k vymezení pozemku, který bude okolo samotné kotelny - mezi zdí hřiště 

ZŠ Žižkova a budoucím plotem kotelny, zůstanou 4 metry, aby tam mohl být zajištěn 

případný průjezd, na druhé straně ctíme územní rezervu, kterou budeme mít v ÚP. Záměrem 

kupujících je zde parkovat 7 automobilů tranzit, provádět výměnu brzdových destiček, 

zimních pneu aj., v  patře by měly být 4 byty. Zdá se to jako rozumný kompromis, aniž 

bychom zatížili lokalitu prachem, hlukem nebo dopravou. K tomuto objektu je příjezd z obou 

stran.  

 

K bodu č. 3 Záležitosti ORM   

Vydání územního plánu Turnov 

 

Diskuse: zastupitelé p. Varga, p. Hocke, p. Hudec. P. Dvořák, pí. Kordová, p. Frič a občané p. 

xxxxxx p. xxxxx, p. xxxxxxt a p. xxxxx 

V diskuzi zaznělo: ÚP je zpracováván od r. 2009, také projednáván v komisích RM a 

pracovním ZM, nový ÚP není zcela bez chyby, jsou tam místa, která bychom mohli upravit, 

ale tento dokument v porovnání s dokumentem 1996 je značný skok, nový ÚP nám vymezuje 

územní rezervu ve výrazně menším rozsahu zabíraných ploch, společně s ÚP jsou vytvořeny 

územní studie Hruštice, Výšinky a Daliměřic a ty budou předloženy k projednání v srpnu. 

Byla snaha maximum připomínek zohlednit, ale je např. několik soukromých pozemků pro 

bytovou zástavbu, které bychom rádi prohlásili za pozemky, které jsou schopné zástavby, ale 

v rámci toho, že byly podány až v posledním kole, tak by to znamenalo změnit celou 

dokumentaci SEA a zpozdit celý ÚP o 4 – 6 měsíců, jsou to pozemky dopravně složitější, 

náročnější zimní údržbu, ZM v minulosti přijalo usnesení, ve kterém si nepřeje komunikaci 

R35 na svém území, ale pokud chceme mít nový ÚP, tak tam územní rezerva být musí, místo 

dvou 600m koridorů byla s Libereckým krajem vydiskutována 80m rezerva, většina ploch, 

které jsou pro komunikace, jsou ve fázi územní rezervy, znovu se k nim bude vyjadřovat ZM 

a dotčené orgány, před 2 měsíci byla zahájena práce na vyhledávací studii II/283 – obchvatu 

na Semily přes Mírovou, hledají se trasy, které by nepoškodily zástavbu Mírové a převedly 

tranzitní dopravu z Turnova, dotaz, proč se opět řeší územní rezerva Stebénka - územní 

rezervy na vnitroměstské komunikaci schválilo vloni ZM, stejně tak SZ odlehčovací 

komunikaci, která má stát 450 mil., je to pro budoucí generace, my nyní chráníme plochy, 

které jsou rezervami, omezujeme málo vlastníků nemovitostí, územní rezervu v jižní části 

města máme od roku 1975, takto je nutné celý ÚP chápat.  

Na dotaz ad aktualizace ÚP – do 4 let musíme podle zákona udělat aktualizaci, lze schválit 

dobu kratší, např. po 2 letech, lze se dohodnout, že první aktualizace bude již v prvním roce 

platnosti nového ÚP. 
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Dotazy občanů proč na připomínky a námitky nebylo odpovězeno-vypořádání připomínek a 

námitek je součástí schvalování ÚP, každá námitka je popsána, proč se ji nevyhovělo nebo 

proč vyhovělo, ve většině případů nevyhovují dotčeným orgánům státní správy, je jen 

minimum, 10 – 15 pozemků, které nebyly kladně vyřízeny na komisích RM nebo na 

samosprávě, např. viz Jaspisová ul., pro účely vybudování místní komunikace nelze pozemek 

vyvlastnit, občan bude písemně vyrozuměn,  

Dotaz občana, který koupil pozemek v roce 1993, že v tom místě se dům může stavět, od té 

doby běhá po úřadech, vždy zamítavá stanoviska CHKO, tam nyní našli společnou řeč a teď 

když se tvoří nový ÚP, tak dostal zamítavé stanovisko k připomínkám a námitkám, byl by 

rád, kdyby s ním někdo jednal, co od něj požaduje a co pro to lze udělat.  

 

  Usnesení ZM č. 296/2014 
Po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění  

 

ZM ověřuje v souladu se zněním § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, že Územní plán Turnov není v rozporu s 

Politikou územního rozvoje České republiky 2008, s územně plánovací dokumentací vydanou 

Libereckým krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu 

Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory  

(Hlasování:15/0/6) 
 

  Usnesení ZM č. 297/2014 
ZM souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k veřejnému projednání Konceptu a 

Návrhu Územního plánu Turnov, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy  

(Hlasování:15/0/6) 

 

  Usnesení ZM č. 298/2014 
ZM rozhoduje o námitkách uplatněných k veřejnému projednání Konceptu a Návrhu Územního 

plánu Turnov v souladu s ustanovením § 172 odst. 5) zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění 

pozdějších předpisů, způsobem uvedeným v odůvodnění opatření obecné povahy  

(Hlasování:15/0/6) 
 

  Usnesení ZM č. 299/2014 
ZM vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále v souladu s ustanovením §13 

vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti a §171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Turnov opatřením obecné povahy.  

(Hlasování:15/0/6) 
 

  Usnesení ZM č. 300/2014 
ZM ukládá pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit vyvěšení 

veřejné vyhlášky a opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Turnov na úřední desku  

(Hlasování:15/0/6) 

 

  Usnesení ZM č. 301/2014 

ZM ukládá pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit 

uložení kompletní dokumentace Územního plánu Turnov vč. dokladů o pořizování v souladu 

s § 165 stavebního zákona 

(Hlasování:15/0/6) 
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  Usnesení ZM č. 302/2014 

ZM ukládá Městskému úřadu Turnov – odboru rozvoje města zahájit první aktualizaci 

územního plánu v roce 2015. 

(Hlasování:21/0/0) – usnesení bylo přijato 

 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích - finanční zajištění provozu Domu přírody (bývalá škola 

Dolánky) 

 

  Usnesení ZM č. 303/2014 

ZM bere na vědomí informaci o finančním zajištění provozu Domu přírody v Dolánkách. 

(Hlasování:15/0/6) – usnesení bylo přijato 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Špetlík, p. Kunetka, p. Hocke 

V diskuzi zaznělo: nedělejme Dům přírody; tato oblast bývalé samostatné obce Dolánky u 

Turnova (Bukovina, Kobylka, Loužek, Dolánky, Malý Rohozec a Vazovec) nemá žádné 

vyhovující veřejné prostory, snažili jsme se pro ně smysluplně využít Dům přírody, 

nerealizací přijdeme o možnost ovlivnit stav okolí domu, které je zanedbané, tento projekt 

měl celou situaci vyřešit, bylo náročné na Agentuře ochrany přírody a krajiny prosadit 

Dolánky jako bránu do CHKO Český ráj, projekt neustále provázejí různé zákulisní výhrady; 

údajně podle informace od xxxxxxxx z AOPK  bylo Ekocentrum Oldřichov v Hájích 

vyrozuměno o tom, že je podpora této investiční akce ze strany min. ŽP zrušena, město 

Turnov tuto informaci nemá; poznámka k finančnímu zajištění, aby budoucí subjekt 

hospodařil s nulovým výsledkem, protože je jistý pouze příspěvek Města Turnova a příslib 

dotace AOPK 400 – 500 tisíc každý rok.  

 

K bodu č. 4 Příspěvky občanů 

Žádné příspěvky 

 

Přestávka 

 

K bodu č. 5 Finanční záležitosti 

 

Závěrečný účet za rok 2013 

 

  Usnesení ZM č. 304/2014 

ZM Turnov souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2013 bez výhrad. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Diskuse: p. Svobodová, p. Pekař 

V diskuzi zaznělo: dotaz na ztrátu ZŠ Skálova - nález kontrolního orgánu projektu, došlo 

k vrácení peněz 190 tis., v rámci rozpočtových změn došlo ke kompenzaci části ztráty. 

 

Schválení účetní závěrky 

 

  Usnesení ZM č. 305/2014 

ZM schvaluje účetní závěrku města Turnov za účetní období 2013 sestavenou k rozvahovému 

dni 31. prosince 2013. 

(Hlasování:20/0/0) 
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Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014 

 

  Usnesení ZM č. 306/2014 

ZM Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014 na výši rozpočtu v příjmové části 

ve výši 326.835 tis. Kč, navýšením o 2.457 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 390.580 tis. Kč, 

navýšením o 2.457 tis. Kč, a financování ve výši 63.745 tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh 

rozpočtového opatření č. 2 na rok 2014). 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Diskuse: p. Hocke 

V diskuzi zaznělo: v minulém rozpočtovém opatření schváleno na demolici jatek 750 tisíc, 

úspora v soutěži, část bude použita na dětská hřiště.  

 

K bodu č. 6 Záležitosti OŠKS 

 

ZŠ, Sobotecká (Zborovská) – zřizovací listina a dohoda o převodu činností, souvisejících 

práv, povinností, pohledávek 
 

  Usnesení ZM č. 307/2014 

ZM rozhodlo o zřízení Základní školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, která 

v plném rozsahu převezme činnosti  

 

a) základní školy s kapacitou 190 žáků a obory vzdělání 79-01-C/01 Základní škola s 

kapacitou 150 žáků a 79-01-B/01 Základní škola speciální s kapacitou 24 žáků,  

 

b) školní družiny s kapacitou 15 žáků,  

 

které dosud vykonává Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace, a to s 

účinností od 1. 1. 2015, schvaluje Zřizovací listinu Základní školy, Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace a Smlouvu o převodu činností, majetku a některých souvisejících 

práv, povinností a závazků uzavřenou mezi Libereckým krajem a městem Turnov. 

ZM podmiňuje podpisem výše uvedené smlouvy, mezi Městem a Libereckým krajem, 

přestěhováním této školy na Zborovskou 519, Turnov. 

(Hlasování:18/1/1) 

 

Diskuse: p. Brož, p. Špetlík, p. Kunetka, p. Pekař, p. Dvořák, p. Kordová, p. Červinková 

 

V diskuzi zaznělo: zpracováno tak, jak je to ve školském rejstříku, rozsah činností stejně jako 

doposud, jen bez školní jídelny, kterou bude zajišťovat OAHŠ, nebude fungovat školník, 

ubudou kuchařky, to ale souvisí se stěhováním, nikoliv se zřizovacími kompetencemi; výše 

podnájemného bude smluvně upravena mezi školami a za m2 bude ve stejné výši jako platí 

OAHŠ Městu Turnov, za teplo a další služby bude docházet k přeúčtování v poměru 

využívaných prostor, Liberecký kraj bude od 1.1.2015 rovněž přispívat na žáky speciální ve 

Sluníčku (systémové opatřená LK), vše je v souladu s materiálem ZM z minulého měsíce, 

nájemné školy je dosud 734 tis., v nové budově holé podnájemné  asi 200 tis., asi 250 tis. 

teplo; návrh na podmínění podpisu smlouvy s LK přestěhováním na Zborovskou 519, obava 

z dalších nákladů souvisejících s převzetím školy a požadavek, aby LK dotoval každý rok 1 

mil. Kč; zazněl i názor proti stěhování školy do areálu ve Zborovské s tím, že děti z této ZŠ 

jsou naivní, lehce ovlivnitelní, spontánní, lehce zneužitelní, potřebují přehledné menší 

prostory, klid, smíchání se střední školou jim způsobí frustraci, dojde ke konfrontaci s jinou 
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lepší realitou, žáci uvidí frustrované děti, normální žáci na tyto děti neumí reagovat. V reakci 

na to bylo vysvětleno, že se žáci ZŠ neintegrují, budou jen v budově, kde je SŠ, prostory 

budou oddělené, vlastní bezbariérový vstup s výtahem, vchod ze Žižkovy ulice, SŠ ze 

Zborovské jiným vchodem. Zazněl i názor, že nejvýkonnější vzdělávací systémy v Evropě 

fungují tak, že jsou děti od 6 do 18 let vzdělávány spolu, viz Finsko, žáci zdravotnické školy 

ve speciální škole praktikují a není s tím problém, speciálně pedagogické centrum má jiné 

potřeby než ZŠ speciálním nepracují s nimi každý den, pohled paní Malinové může být 

z jiného úhlu, stěhování je krok správným směrem. Se stěhováním souhlasí ten, kdo je za 

vzdělávání v této škole zodpovědný – ředitelka školy xxxxxx  a ten, kdo školu dosud zřizuje- 

Liberecký kraj 

 

Finanční příspěvek na mříž – kostel Narození Panny Marie 

 

  Usnesení ZM č. 308/2014 

ZM schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov na výrobu a osazení 

mříže na kostele Narození Panny Marie ve výši 138.000 Kč a ukládá starostovi Ing. T. 

Hockemu uzavřít s Římskokatolickou farnosti – děkanství Turnov Smlouvu o poskytnutí 

finančního příspěvku z rozpočtu Města Turnova. 

(Hlasování:16/0/4) 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kordová, p. Jarolímek, p. Kunetka, p. Soudský, p. Brož, p. Pekař, p. 

Jiránek, občan xxxxxx. 

V diskuzi zaznělo: zájem o prohlídky kostelů je velký mezi turisty i mimo otevírací dobu, jak 

se k tomu pan vikář postaví?, ve smlouvě je to ošetřeno, květen – září v případě slunečného 

počasí zpřístupní kostel veřejnosti, pondělky na turistické pochůzky po městě, ale na otevření 

za každého počasí k dohodě nedošlo, v zahraničí jsou kostely otevřeny každý den – Itálie, 

Chorvatsko, ale méně se tam krade a je sucho a kostely mohou vysychat, vypadáme jako 

kulturní barbaři, kostel by měl být před den otevřený, není to náš majetek a v okolí bylo 

několik kostelů vykradeno, dotaz, kde bude mříž - v místě, kde je betlém, kde je hlavní portál 

kostela, nyní se tudy nechodí, ale bude se tam chodit na hřbitov, v zahraničí existuje služba, 

která kostel hlídá, výběrové řízení nebude, dohoda s kovářem xxxxxxx, dáváme to vikářství 

jako příspěvek.  

 

K bodu č. 7 Ostatní  
  

Ručitelské prohlášení za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj 

 

ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o 

úvěru č. 0800/10/5183 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou 

obchodní bankou, a.s. a Sdružením Český ráj dne 21. 07. 2010, a to do doby úplného splacení 

veškerých závazků z ní vyplývajících, nejpozději do 30. 06. 2016 a zároveň schvaluje obsah 

Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č.0800/10/5183. 
(Hlasování:13/0/7) – usnesení nebylo přijato 
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  Usnesení ZM č. 309/2014 

ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o 

úvěru č. 0800/10/5183 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou 

obchodní bankou, a.s. a Sdružením Český ráj dne 21. 07. 2010, a to do doby úplného splacení 

veškerých závazků z ní vyplývajících, nejpozději do 30. 06. 2015. Zároveň schvaluje obsah 

dodatku č. 3 Smlouvy o úvěru č. 0800/10/5183. 

(Hlasování:15/0/5) – usnesení bylo přijato 

 

Diskuse: p. Hocke, p. xxxxxx, p. Jarolímek, p. Pekař, p. Hudec, p. Romany, p. Frič 

V diskuzi zaznělo: základě zásahu policie v ROP SV, nejsou propláceny žádné peníze, máme 

společně se Sdružením Český ráj smůlu, že to postihlo náš společný projekt, končí nám 

smlouva ručení, kterou mělo sdružení půjčeno necelých 12 milionů, potřebujeme ji 

prodloužit, dát dodatek, kromě toho, Město Turnov ručí i za kontokorentní úvěr tohoto 

sdružení, protože to je neziskovka, potřebuje peníze na překlenování peněz z dalších projektů, 

nejnáročnější je cyklotrasa, přes 4 katastry obcí, pohybují se desetitisíce lidí, pakliže by  úvěr 

nebyl prodloužen, měli bychom sankční úrok, který by činil zhruba 20% úroku, a splátky by 

byly likvidační, pak by neměl cyklostezku kdo provozovat, měsíčně by splátka byla 250 tisíc, 

kontokorent je spíše technická záležitost; splátka se nesplatila díky příchodu policie, vy po 

nás chcete, abychom prodloužili splátkový kalendář a vzali si úvěr – město si úvěr nebere, ale 

sdružení a my za něj máme ručit, stoprocentní pravděpodobnost, že se platby obnoví, není, 

v případě, že ne, město jako ručitel za sdružení zaplatí; je třeba navrhnout datum, do kterého 

město ručí, když město někomu ručí, tak má banka 100% že to dostane, proč chce po nás 

někdo nové ručení, když už ho máme, máme vyjádření banky, že něco takového nastává a to 

nám nepřišlo, my bychom měli mít seriózní vyjádření, v případě, že máme usnesení do konce 

r. 2013 a není to dodatkované, má banka smůlu, smlouva měla končit a mělo být vypořádání, 

dotaz, kdy jsme schvalovali, dodatek má termín do 30.6.2014 a to samé banka bude chtít 

banka znovu, návrh prodloužit termín do 30.6.2015, všechna předchozí usnesení měla časové 

omezení a úvěr se čerpal postupně 

 

  Usnesení ZM č. 310/2014 
ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o 

úvěru č. 1991/11/5655 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou 

obchodní bankou, a.s. a Sdružením Český ráj dne 08. 02. 2012, a to do doby úplného splacení 

veškerých závazků z ní vyplývajících, nejpozději do 30. 06. 2015. Zároveň schvaluje obsah 

dodatku č. 3 Smlouvy o úvěru č. 1991/11/5655. 

(Hlasování:14/2/4) – usnesení bylo přijato 

 

Daň z nemovitosti za rok 2013 u sportovních subjektů 

 

  Usnesení ZM č. 311/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků pro Orel Jednotu Turnov, IČO: 62 01 45 79 ve 

výši 1.126 Kč z položky tělovýchovná činnost jako částečnou náhradu přiznané daně z 

nemovitosti.  

(Hlasování:19/0/0) 

 

  Usnesení ZM č. 312/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Klub lyžařů Turnov, IČO: 150 448 40 ve 

výši 2.878 Kč z položky tělovýchovná činnost jako částečnou náhradu přiznané daně z 

nemovitosti.  

(Hlasování:19/0/0) 
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  Usnesení ZM č. 313/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančního příspěvku pro Tenisový klub Turnov, IČO: 150 451 45 ve 

výši 3.669 Kč z položky tělovýchovná činnosti jako částečnou náhradu přiznané daně z 

nemovitosti.  

(Hlasování:19/0/0) 

 

  Usnesení ZM č. 314/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků pro Tělocvičnou jednotu Sokol Turnov, IČO: 

135 825 18 ve výši 42.327 Kč z položky tělovýchovná činnosti jako částečnou náhradu 

přiznané daně z nemovitosti. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Kunetka, p. Jarolímek 

V diskuzi zaznělo: v ZM jsme v květnu schválili rozdělení 5 milionů na základě návrhu 

sportovní komise z řádku 219 a 50 tisíc jsme nerozdělili, nebylo to ani v kompetenci 

sportovní komise navrhovat, OŠKS měl za úkol zpracovat od 4 subjektů podklady k vrácení 

daně z nemovitostí, a to pouze za objekty na území města Turnova, prostředky se vrátí zpět 

městu z finančního úřadu, je to sice jenom 50.000 Kč, ale měli bychom si o tom popovídat 

systémově, v minulosti to bylo v pravomoci komise a sportovní komise řekla ano, takovou 

částku dáváme na vrácení daně z nemovitosti a nepitvalo se do detailů, pak to z režimu 

vypadlo, když se to nedostalo do koncepce a nyní se nám to vrací, ale do budoucna by se 

sportovní komise k tomu měla vyjádřit, do budoucna je třeba udělat drobnou změnu 

koncepce.  

 

Pověření kontrolního výboru kontrolou rozdělování prostředků sportovním subjektům 

 

Diskuse:  

V diskusi zaznělo: p. Hocke  

Starosta Sokola xxxxxx osočuje předsedu sportovní komise i vedoucího OŠKS, že nejsou 

správně rozděleny příspěvky sportovní komise dle rozpočtových pravidel, celou záležitost by 

měl prověřit kontrolní výbor ZM, abychom věděli, kde je zakopána pravda. 

 

  Usnesení ZM č. 315/2014 

ZM pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva kontrolou rozdělení finančních prostředků 

sportovní komisí dle schválených rozpočtových pravidel v roce 2013 a 2014.  

(Hlasování:19/0/1)  

 

Streaming z jednání zastupitelstva 

 

  Usnesení ZM č. 316/2014 

ZM souhlasí s poskytnutím částky 10.000 Kč bez DPH společnosti Pamico Czech, s.r.o na 

odstranění problémů s živými přenosy ze zastupitelstva města Turnova. Částka bude použita z 

rozpočtu Města z položky Zastupitelé. 

(Hlasování:17/0/2) 
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p. Kunetka – skončili jsme 10 min. před plánovaným koncem, což se ještě nestalo v tomto 

volebním období 

 

p. Hocke – pozvánka na akci Kámen a šperk 5. Července 2014 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Karel Jiránek         Bc. Jan Ulrich 


