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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. srpna 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 

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

Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Ivan Kunetka, PhDr Hana 

Maierová, MUDr. Lumír Mitáček, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná, Jiří 

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

CSc., Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Petr Dvořák, Milan Kratochvíl, 

Bc. Jan Ulrich, František Zikuda, Mgr. Jaromír Frič     

  

Nepřítomni: MUDr. Daniel Hodík, Ing. Tomáš Tomsa 

  

Omluveni: Eva Kordová, Ing. Zdeněk Romany, Karel Jiránek 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Tomášek, František Zikuda 

 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

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 si 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 

p. Hocke návrh na doplnění programu: 

- změna zřizovací listiny Waldorfské mateřské školy Turnov 

- prodej nemovitostí na Šetřilovsku – prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny 

- prodej pozemku na Malém Rohozci na výstavbu RD 

- změna vysílacího času městského rozhlasu 

      

Usnesení ZM č. 317/2014 

ZM schvaluje program jednání včetně doplňujících bodů. 

(hlasování: 21/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Prezentace záměrů dalšího rozvoje škol OAHŠ SOŠ Turnov a SUPŠ a VOŠ Turnov 

Na základě školského zákona je nově stanoveno funkční období ředitelů škol a školských zařízení. 

Ředitele do funkce jmenuje zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 

let. V tomto roce proběhly konkurzy a s platností od 1.8.2014 byly jmenovány Radou Libereckého 

kraje do funkce i ředitelky dvou turnovských středních odborných škol Ing. Milena Lednejová 

(OAHŠ SOŠ) a Ing. Jana Rulcová (SUPŠ a VOŠ). Proto byly ředitelky obou těchto škol starostou 

města pozvány, aby na srpnovém veřejném zasedání osobně seznámily zastupitele města se svými 

záměry dalšího rozvoje školy i se záměry jejich další spolupráce s městem Turnov. Na setkání byla 

pozvána rovněž radní Libereckého kraje pro školství Alena Losová, dipl.um.  

 

Níže zachycený záznam diskuze není přesným přepisem, pro přesné znění možno vyžádat zvukový 

záznam v sekretariátu starosty. 

p. Losová: děkuji vedení města za výbornou spolupráci mezi městem a krajem, je tu velká ochota 

spolupráce na obou stranách, meziročně se porovnávají poklesy počtu přijímaných žáků na SŠ, 

Turnov má výhodu v tom, že zde je široké spektrum oborového vzdělávání, zvýšený pokles je na 

OAHŠ, proběhlo zde utlumení nástavbového studia a studenti nejsou k tomuto vzdělávání 

přijímáni, všechny SŠ se velmi intenzivně medializují díky vlastním či krajským aktivitám. LK se 

nachystá k zásadním změnám oborového vzdělávání v Turnově 

p. Lednejová: naší prioritou je mít absolventy připravené pro budoucnost, proto jsem v kontaktu 

s firmami a zjišťuji, zda mají dost kvalifikovaných sil, následně se snažíme, abychom vychovali 

dobré nástrojaře či strojní mechaniky, myslím, že se nám to daří, firmy jsou spokojeny, máme 4letý 

maturitní strojírenský obor a tyto absolventy nabízíme místním i okolním firmám, technický pokrok 

nezastavíme, proto se snažíme i naše dílny přizpůsobovat, zapojujeme se do různých grantů na 

nákup strojů či počítačové techniky, v oborech cestovního ruchu, hotelnictví či obchodní akademie 

je pro nás důležité, aby absolventi byli zdatní v jazykové úrovni, minulý rok se nám podařilo získat 

400 000 eur a tento rok 600 000 eur na výuku cizích jazyků, o obor prodavač není takový zájem, 

když mají studenti možnost výběru, raději volí maturitní obor 

p. Pokorná: škola sídlí v budově ve vlastnictví města, jaká je zde budoucnost školy, chystá se 

stěhování? 

p. Losová: LK si váží toho, že OAHŠ může sídlit ve Zborovské ulici. Ale jako dobrý hospodář se 

snaží rekonstruovat svou budovu v Alešově ulici. Pokud by měl nastat problém s naplněním oborů, 

velký pokles žáků, tak bychom školu z ekonomického hlediska nastěhovali do vlastního objektu. 

p. Pokorná: první a druhý ročník jsou přestěhovány, co máme jako město čekat a kdy to řešit? 
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p. Losová: nic závažného se jistě v horizontu 4 let nebude dít, ředitelé mají právo si výuku 

uzpůsobit dle toho, jak to vyhovuje jim, LK by město Turnov včas o nastalé situaci informoval a 

jednal s ním o tom.  

p. Pokorná: budoucnost budovy nám všem leží na srdci, obchodní akademie se upozadila, kdyby 

byla nastěhována do Alešovky, kolik času město bude mít na přípravu stěhování?   

p. Losová: ve smlouvě o pronájmu je 2letá výpovědní lhůta. Minimálně do 3 let to jistě nebude. 

p. Rulcová: je to stará a známá škola, slaví 130 let. Naše škola je se svým oborem broušení drahých 

kamenů nejstarší ve střední Evropě a jediná v republice. Naše škola nabízí i vyšší odborné studium 

restaurování kovů. Tak jako všechny školy, tak i my řešíme problém s úbytkem žáků, ale snad bude 

lépe. Máme více studentů a absolventů, kteří studují na vysokých školách. Snažíme se, abychom 

zlepšili zázemí, škola prokoukla, dílny i učebny. Díky Libereckému kraji a městu jsme již majiteli 

historické budovy školy. Následně se nám daří lépe získat granty – dříve byl problém, že jedna 

škola měla dva majitele nemovitostí. Z grantů se nám podařilo modernizovat IT, každá třída má 

dataprojektor, máme elektronické třídní knihy, 3D modelování. Naši partneři Slévárna a rodina 

Kynclových a Granát nás velmi podporují. Pedagogický sbor již je kvalifikovaný, poslední 2 

pedagogové si doplňují vzdělání. Zapojujeme se do projektu Comenius. Naše škola také 

spolupracuje s Egyptem. Dostali jsme naše studenti do zahraničí, jezdí do 8 zemí EU. Do Egypta již 

jedeme potřetí. Naši kováři jezdí také do Rakouska a tam si budují svou pozici. Chceme udělat 

otevřenou školu pro studenty i pro občany, kdykoli budou provedeni. Občané Turnova znají 

šperkárnu, ale nevědí, co se zde učí. Chceme ukázat veřejnosti práce našich studentů. Mnoho našich 

plastik je již po Turnově. Naše škola je známá ve světě, ale občané Tunova ji znají daleko méně. 

Máme i kroužky pro studenty na internátech, ale jsou k dispozici i pro veřejnost. Naši žáci přišli 

s myšlenkou a chtějí se zaměřit na seniory v penzionech a v domově důchodců, chtějí zpříjemnit 

těmto lidem jejich pobyt např. malováním portrétů, výmalbou pokojů. Samozřejmě po domluvě 

s vedením těchto zařízení. 

p. Maierová: jako členka školské rady vnímám velký posun ve škole. Zvenku i vevnitř je vidět, že 

se zde něco děje. Osobně mám ze školy zapůjčený prvek, který obdivují všichni, kdo navštíví mou 

kancelář.  

p. Jarolímek: vaše škola se prezentuje jako umělecká, kdysi měla i technický obor na opracování 

skla. Zde je v Turnově mnoho firem co se sklem zabývají - Crytur, Toptec. Odborníci v tomto 

směru neexistují, firmy si je musí vychovat. Uvažujete o otevření podobného oboru jako mají 

v Železném Brodě? 

p. Rulcová: jednala jsem s ředitelem Cryturu a vím o tomto oboru. Ale není to jen na nás, musíme 

požádat zřizovatele o povolení otevřít nový obor. Sami nemůžeme, je to dotaz na zřizovatele 

p. Losová: není možné jen přijít a říci, že chceme nový obor. Kdybychom to udělali, byl by to 

problém, že se snažíme rozmělnit žáky, kterých je málo do dalších oborů. Víme o společnostech 

Jablotron, Preciosa, že chtějí úzce spolupracovat se školami i krajem. Pokud nezanikne nějaký živý 

obor, nemůže vzniknout obor nový. 

p. Špetlík: jaké máte záměry změn v domovech mládeže turnovských středních škol? 

p. Losová: nechystáme se dělat razantní změny, je potřeba nejprve vše vykomunikovat. Zatím jsme 

se rozhodli to odložit (míněno zrušení domova mládeže SUPŠ a VOŠ a přestěhování jejích žáků na 

domov mládeže Střední zdravotnické školy) 

 

p. Špetlík: domov mládeže SUPŠ, je velmi specifický, jeho provoz je úzce spojen s fungováním 

školy. Nachází se v jedné budově jako škola, žáci jsou na dílnách někdy až do 19 hodin, pokud by 
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se měli přesunout na internát zdravotnické školy, je to velký problém, školy mají rozdílný režim. 

Jsem rád, že je to takto dáno „k ledu“. 

p. Losová: já osobně chápu specifika ve vzdělávacích procesech, ale v domově mládeže ne. Během 

mého studia na konzervatoři jsem byla na internátu jako hobojistka a vedle holčiny co se učila na 

mechanika.   

p. Kratochvíl: dotaz na Ing. Rulcovou - líbí se mi Vaše iniciativa v obohacení programu 

v penzionech pro důchodce, Vy nebo vaši studenti by se mohli zúčastnit zasedání komise a blíže 

nás s tímto vaším záměrem seznámit 

p. Rulcová: jsem ráda a Vaše pozvání rádi přijmeme. Studenti se snažili získat grant, ale rozhodli se 

2 dny před koncem a bohužel to nestihli. Slyšela jsem o restrukturalizaci domova mládeže a 

neumím si představit být bez internátu. Máme dlouhé výuky. Děsí mě ekonomické hledisko, nyní 

platí 800 Kč za měsíc a na zdrávce již teď platí 1200 Kč.  Probíhá zde rekonstrukce, tak se dá 

počítat s tím, že cena stoupne až na 1600 Kč. Naše děti jezdí z dálky, hodně peněz je stojí cesta, 

strava a ještě by se měl zdražit internát. To si rozmyslí, zda se jim vyplatí na naší škole studovat. 

p. Svobodová: p. Losová, chtěla bych se zeptat na technické obory. Není to dlouho, co se sloučily 

školy. Školu v Alešově ulici opravujete. Jaké další kroky děláte na podporu technických oborů. 

Myslím si, že nedostatek technických oborů a absolventů je největší problém našeho školství. 

p. Losová: díky projektu Techap se nám podařilo propojení ZŠ a SŠ. Máme kroužek jemný 

mechanik – optik – pro základní školy, a na základě toho se nám zvýšil počet přihlášených studentů 

do tohoto oboru. LK má stipendijní program, jde zde hlavně o obory poptávané nejvíce na trhu 

práce. 3mil. korun jdou na podporu odborného vzdělávání, chystá se program s důrazem na 

spolupráci se zaměstnavateli. Samy školy se zapojují do programů s konkrétními zaměstnavateli. 

p. Soudský: dotaz na Ing. Lednejovou – jak se mění počet žáků přihlášených na obor soustružník 

nyní a třeba před 4 lety. Zvýšila se poptávka? 

p. Lednejová: máme zhruba pořád stejný počet žáků. V Jablonci mají nástrojařů a obráběčů méně. 

My máme jednu třídu. Je to kvůli bezpečnosti práce, na jednoho mistra může být až 24 žáků. Na 

strojní průmyslovce máme rozjeté všechny 4 ročníky. Máme 22 žáků v prvním ročníku. 

 

Usnesení ZM č. 318/2014 

ZM bere na vědomí informace ředitelek turnovských středních škol Ing. Mileny Lednejové a Ing. 

Jany Rulcové o jejich záměrech dalšího rozvoje školy a spolupráce s městem Turnov. 

(hlasování: 21/0/0) 

 

Záležitosti OSM 

K bodu č. 3 

Přehled čerpání kapitoly odboru správy majetku - projekty 

 

Usnesení ZM č. 319/2014 

ZM bere na vědomí čerpání finančních prostředků v kapitole rozpočtu projekty OSM roku 2014 

(hlasování: 21/0/0) 

 

Diskuze: p. Pokorná, p. Hocke, p. Jarolímek, p. Svobodová, p. Těhníková, p. Maierová, p. 

Červinková 

V diskuzi zaznělo: krátká diskuze nad fotbalovým hřištěm s umělou trávou, bližší prezentace až po 

prověření odtokových poměrů v lokalitě Koškova ulice, rozfázování projektu Rekonstrukce 
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Nádražní ulice v úseku Prouskova – Ohrazenice, diskuze o revitalizaci sídliště u Nádraží, 

poškozené obrubníky v Nádražní ulici, Liberecký kraj má vyčleněny zhruba 2 miliardy na dvojkové 

silnice, tato silnice by měla splňovat kritéria, kraj by mohl odkoupit dokumentaci a následně 

předložit na dotaci, bude osazena nová brána na mašovském hřbitově. 

 

K bodu č. 4 

Vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1541/13, Turnov, ul. Květinová 

 

Usnesení ZM č. 320/2014 
ZM schvaluje vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1541/13 v domě čp. 1539, 1540, 

1541 a 1542 na pozemcích parc.č.  2600/95, 2600/96, 2600/97 a 2600/98, k.ú. Turnov za 1.220.000 

Kč v souladu s ust. § 3056 zákona č. 89/2012 

(hlasování: 20/0/0) 

 

K bodu č. 5 

Vykoupení pozemků parc.č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 2758/67, 2758/70 k.ú. Turnov (u 

autobusového nádraží Na Lukách) 

 

Usnesení ZM č. 321/2014 
ZM schvaluje vykoupení pozemků parc.č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 2758/67 a 2758/70, k.ú. 

Turnov od soukromého vlastníka do vlastnictví Města Turnov za kupní cenu ve výši 96 Kč/m2, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení veškerých nákladů s prodejem 

spojených ze strany města. 

(hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 6 

Majetkové vyrovnání pozemků parc.č. 1010/1  a parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice 

Diskuze: p. Pekař, p. Hudec, p. Špetlík, p. Jarolímek, p. Maierová, p. Hrubý, p. Těhníková 

V diskuzi zaznělo: otázka dodržení vyhláškové výkupní ceny města a odhadní ceny 

 

ZM schvaluje vykoupení  pozemku parc.č. 1010/1 ost.plocha o výměře 94 m2, k.ú. Daliměřice za 

požadovanou cenu ve výši 21.530 Kč do vlastnictví Města Turnov od  soukromých podílových 

spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(hlasování: 0/1/18) – nebylo přijato 

 

ZM ruší vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice a schvaluje záměr směny 

pozemku parc.č. 1010/1 ost.plocha o výměře 94 m2, k.ú. Daliměřice v soukromém podílovém 

spoluvlastnictví za pozemek parc.č. 870/6 orná půda o výměře 1561 m2, k.ú. Daliměřice ve 

vlastnictví Města Turnov. 

(hlasování: 5/1/15) – nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 322/2014 
ZM schvaluje vykoupení pozemku parc.č. 1010/1 ost. plocha o výměře 94 m2, k.ú. Daliměřice za 

cenu 9.400 Kč do vlastnictví Města Turnov od soukromých podílových spoluvlastníků 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(hlasování: 16/1/5) – bylo přijato 
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K bodu č. 7 

Směna částí pozemků parc.č. 784 a 785, k.ú. Daliměřice v ul. Na Teplici, Turnov 

Jedná se o lokalitu u Jizery, kde došlo ze strany Klubu českých turistů k označení turistické trasy na 

městem prodloužené naučné stezce pod zámkem Hrubý Rohozec. Zpřístupnění tohoto území bylo 

plánováno po pozemcích ve vlastnictví města podél toku Jizery, které však nelze v této lokalitě 

realizovat bez použití soukromých pozemků. V současné době tuto stezku využívá větší počet 

turistů a cyklistů, kteří si trasu uhlopříčně zkracují právě přes výše uvedený pozemek parc.č. 784 ve 

vlastnictví soukromé osoby. Z tohoto důvodu, se na nás obrátila s žádostí o nápravu vzniklé situace 

a zajištění zamezení zneužívání jejich louky. 

Diskuze: p. Hocke, p. Pekař, p. Dvořák 

Usnesení ZM č. 323/2014 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a Městem Turnov na pozemky parc.č. 784/2 tr. travní porost o výměře 310 m2 a parc.č. 785/2 

tr.travní porost o výměře 310 m2, k.ú. Daliměřice s platnosti smlouvy nejdéle 5 let. 

(hlasování: 19/0/3) 

 

K bodu č. 8 

Hrad Valdštejn – Obnova zdiva a schodiště u Nového paláce a oprava fasády kaple a podlahy v 

konírně 
Odhad nákladů je v roce 2015 odhadován na cca 1 mil. Kč a práce by měly probíhat v období 04/2014 - 

09/2014. Dalších cca 100 tis. Kč činí autorský dozor a technický dozor, a není možné tuto částku 

zahrnout do žádosti o dotaci. Předpokládané financování: 600 tis. Kč (žádost o dotaci MK ČR), 400 tis. 

Kč (Město Turnov, hrad Valdštejn nebo dotace z Libereckého kraje, která může být počítána jako 

spoluúčast města ke státní dotaci).  

 

Usnesení ZM č. 324/2014 
ZM schvaluje realizaci akce „Hrad Valdštejn - Obnova zdiva a schodiště u Nového paláce a oprava 

fasády kaple a podlahy v konírně“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 

min. 40% z rozpočtových nákladů na této akci v roce 2015. 

(hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 9 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku - prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny 
Budoucí vlastník se snažil přes sezónu zahájit pravidelný provoz a uspořádal zde několik úspěšných 

společenských akcí. Prostory restaurace byly rovněž vymalovány, prkenná podlaha ve vstupní části byla 

přebroušena a nalakována. Bylo zde vystavěno nové barové zařízení. Podlaha druhé restaurační 

místnosti byla zbavena špinavého koberce a podkladní betonová podlaha byla zatím pouze 

vystěrkována.  

 

Diskuze: p. Hocke, p. Kratochvíl 

 

Usnesení ZM č. 325/2014 
ZM bere na vědomí informaci o stavu prodeje nemovitostí na Šetřilovsku dle usnesení ZM č. 

209/2014 a schvaluje  prodloužení termínu  splatnosti úhrady kupní ceny ve výši 3.500.000 Kč do 

20.9.2014. 

(hlasování: 21/0/0) 
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K bodu č. 10 

Prodej pozemku na Malém Rohozci na výstavbu rodinného domu 

Usnesení ZM č. 326/2014 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 145/16 o výměře 971 m2, odděleného z p.p.č. 145/1, k.ú. 

Malý Rohozec geometrickým plánem č. 349-42/2011 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

celkovou kupní cenu 971.000 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

(hlasování: 21/0/0) 

 

Záležitosti ORM 

K bodu č. 11 

Územní studie bytových zón Hruštice-Károvsko, Durychov-Na Kamenci a Daliměřice 

Územní studie nahrazují v minulosti platné regulační plány. Tato studie zpřesňuje územní plán, 

nejedná se o jiné plochy. Jenom regulativy jsou podrobnější a umožní stavebnímu úřadu povolovat 

příslušné stavební záměry s touto dokumentací. Studie byly projednávány v komisi pro rozvoj a 

správu majetku města. Studie jsou k nahlédnutí na www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-

mpz/uzemni-planovani/uzemni-plan-turnov.html. 

Diskuze: p. Varga, p. Hocke, p. Špetlík 

 

Usnesení ZM č. 327/2014 
ZM bere na vědomí informaci o navrženém řešení v dokumentaci Územních studií bytových zón 

Hruštice – Károvsko, Durychov – Na Kamenci  a  Daliměřice. 

(hlasování: 20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 328/2014 
ZM souhlasí s návrhem na vložení dat z územních studií do evidence územně plánovací činnosti dle 

§ 162 stavebního zákona. 

(hlasování: 20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 329/2014 
ZM ukládá pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit vložení dat o 

územních studiích do evidence územně plánovací činnosti na Ústav územního rozvoje Brno. 

(hlasování: 20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 330/2014 
ZM ukládá pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit zveřejnění 

kompletních dokumentací Územních studií bytových zón na webové adrese města Turnov. 

(hlasování: 20/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Příspěvky občanů 

Příspěvek JUDr. Brunclíka k tématu daru českorajského filmového archivu městu Turnov 

Porovnání cen za digitalizaci v České televizi a cen predikovaných v souvislosti s navrhovaným 

darem vychází zřetelně lépe pro návrh xxxxxxxxxxxxxx, ceny rozhodně nebyly přemrštěné. 

Diskuze: p. Hocke, p. Špetlík, p. Dvořák, p. Maierová, p. Hudec, p. Pokorná, p. Zikuda 
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Návrh usnesení p. Maierová:  

ZM ukládá místostarostovi Špetlíkovi znovu předložit materiál týkající se digitalizace a 

katalogizace filmového archivu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx včetně všech dalších podmínek.  

(hlasování: 10/0/10) – nebylo přijato 

 

Příspěvek xxxxxxxxxxxxxxx k tématu Rekonstrukce návsi v Mašově 

Přehodnocení umístění kontejneru, chodník  v úseku náves – ul. Sobotecká 

 

Ostatní 

K bodu č. 13 

Výsledky auditu ministerstva financí na akci 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 návrh zprávy o provedeném auditu. V průběhu července 2014 jsme obdrželi 

konečné znění zprávy o provedeném auditu. V této zprávě bohužel auditní orgán nevyhověl naší 

argumentaci (kromě Města Turnov, bylo předloženo i vyjádření firem Compet Consult, s.r.o., 

STRABAG, a.s., Euroregion Nisa) ke čtyřem domnělým pochybením ze strany Města nebo 

administrátora veřejné zakázky a trvá na navrhovaném odvodu 2 410 122,76 Kč. Budeme hledat 

cestu, která by město Turnov nejméně poškodila. 

 

Usnesení ZM č. 331/2014 
ZM bere na vědomí Zprávu o auditu Ministerstva financí na akci Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – I. etapa. 

(hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Zahraniční spolupráce - schválení finančního příspěvku 

 

Usnesení ZM č. 332/2014 
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na krytí nákladů na zahraniční akci Střední 

uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné škole Turnov, Skálova 373, IČ: 00854999 ve výši 14.000 

Kč. Finanční příspěvek bude použit na "Projekt Obnova výuky řemeslných technik v Egyptě." 

(hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 15 

Potvrzení přísedících u Okresního soudu v Semilech 

p. Hocke: formální bod, obrátil se na mne předseda Okresního soudu, abychom ještě před 

komunálními volbami potvrdili přísedící, kteří již tuto funkci vykonávají mnoho let. Ujistil mne, že 

je spokojen a není zde žádný morální problém. 

 

Usnesení ZM č. 333/2014 

ZM potvrzuje ve funkci přísedících Okresního soudu v Semilech: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to na další volební období. 

(hlasování:19/0/0) 
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K bodu č. 16 

Změna zřizovací listiny WMŠ 

Změna spočívá ve stavebním úřadem přiděleném novém čísle popisném a následně nezbytné úpravě 

názvu mateřské školy. 

Usnesení ZM č. 334/2014 
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Waldorfské mateřské školy Turnov, Hruborohozecká 

323, okres Semily, ze dne 26.10.2009 

(hlasování: 19/0/0) 

 

K bodu č. 17 

Změna vysílacího času městského rozhlasu 

Na základě podnětů občanů, kteří pracují na noční směny, jsme vyhověli jejich požadavkům a 

předkládáme zastupitelstvu města návrh na změnu vysílacích časů pravidelných relací, a to 

posunutím dopoledního vysílání na 13:00 hodin.  

 

Návrh usnesení p. Halama: 

ZM ruší veřejné vysílání městského rozhlasu a nadále bude rozhlas sloužit pouze ke krizovým 

účelům a ochraně obyvatelstva. 

(hlasování:3/6/10) – nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 335/2014 
ZM schvaluje změnu pravidel pro používání varovného informačního systému obyvatel jako 

městského rozhlasu každé pondělí ve 13:00 a 17:00 hodin. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

Podněty zastupitelů pozvánky 

p. Hudec: požaduje informace k Domu přírody Českého ráje na příští ZM 

p. Maierová: 20. 9. 2014 oslavy Ještědu  

p. Špetlík: 6.10.2014 jednání v Ottendorfu další možná spolupráce – táborová základna Krčkovice 

p. Frič: 1.11.2014 oslavy 80 let Dívčí školy 

p. Hocke: 12.9.2014 oslavy 140 let turnovského divadla 

 

 

V Turnově dne 4. září 2014 

 

 

 

 

 

 

 

František Zikuda       MUDr. Jiří Tomášek 


