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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. září 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, Mgr. Jaromír Frič, Petr Dvořák, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. 

Tomáš Hocke, MUDr. Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Karel Jiránek, 

Eva Kordová, Milan Kratochvíl, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Majerová, 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, Ing. 

Tomáš Tomsa, Bc. Jan Ulrich, František Zikunda  

 

Ověřovatelé: Eva Kordová, Ing. Petr Soudský 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

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 

si 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 programu: 

- koupě pozemku Na Lukách a u Lidlu k záležitostem odboru správy majetku  

- půjčka ze sociálního fondu k záležitostem finančního odboru  

- organizační změna struktury finančních úřadů k záležitostem finančního odboru 

- nemocnice - aktuální situace, do bodu Ostatní 

- prodej Šetřilovska k záležitostem odboru správy majetku 

- rozdělení příspěvku z kulturního fondu k záležitostem odboru školství, kultury a sportu 

- odpis pohledávek k záležitostem finančního odboru 

Důvodem zařazení většího množství dodatečných bodů jsou blížící se komunální volby a snaha o 

projednání maxima aktuálních bodů v ZM a ne v RM s pravomocemi ZM v době mezi termínem 

voleb a ustavujícím zastupitelstvem. 
 

     Usnesení ZM č. 336/2014 

ZM souhlasí s předloženým návrhem úpravy programu jednání.  

(Hlasování:21/0/0) 
 

Poděkování sdružení Slunce všem zastupitelstvu města 

Paní xxxxxxxxxxxx poděkovala všem zastupitelům města za podporu výstavby a dokončení objektu 

Slunce všem. Bylo příjemné na kraji říci, že zastupitelé města Turnova za námi stojí. Objekt se má 

otevřít v prosinci 2014. 
 

K bodu č. 2 

Zpráva o požární ochraně obce z rozšířenou působností Turnov 

Pan Hovorka a pan Bartoníček přednesli zprávu o požární ochraně obce s rozšířenou působností, 

která se věnovala jednotce požární ochrany města, její činnosti v roce 2014, plánovaným úkolům 

v roce 2015 a činnosti občanských sdružení na úseku požární ochrany v okrsku Turnov. 
 

Diskuse: p. Hocke, p. Maierová, p. Pekař 

V diskuzi zaznělo: bude nutno zprávu přednést novému zastupitelstvu, v této chvíli je největším 

problémem poloprofesionální jednotky nové rychlé zásahové vozidlo (hledání vhodných dotačních 

titulů) 
 

     Usnesení ZM č. 337/2014 

ZM bere na vědomí hodnotící zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města Turnova za rok 

2013. 

(Hlasování:22/0/0) 
 

Usnesení ZM č. 338/2014 
ZM ukládá vedení města, odboru správnímu a odboru finančnímu zajistit a zvyšovat operativní 

akceschopnost jednotky obnovou požární techniky za podmínky využití dostupných dotačních titulů 

týkajících se požární ochrany. 

(Hlasování:22/0/0) 
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K bodu č. 3 

Sociální oblast 

Město Turnov zřídilo s účinností od 1.5.2009 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova 

(usnesení ZM z 28.04.2009). V rozpočtu Města pro rok 2014 je schválena částka 1.100.000,- Kč, 

zůstatek z minulého období 50.000,- Kč, celkem je tedy pro rok 2014 k dispozici 1.150.000,- Kč. 

V prvním kole bylo rozděleno 879.300,- Kč celkem 15 organizacím.  V souladu se Statutem fondu 

byla vyhlášena druhá výzva k podávání žádostí, do uzávěrky dne 29.08.2014 bylo přijato devět 

žádostí o finanční prostředky v celkové výši 821.940,- Kč. 
 

     Usnesení ZM č. 339/2014 

ZM schvaluje spolku ADVAITA, o.s., IČO: 65635591, Nová Ves 55, Nová Ves, příspěvek na 

projekt Prevence a léčba závislosti ve výši 75.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly 

přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 340/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení REP – občanské sdružení, IČO: 26670577, Chvalčovice 25, 

Bílá, příspěvek na projekt Poradna pro rodinu a děti ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 341/2014 

ZM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, IČO: 

71173854, Kosmonautů 1641, Turnov, příspěvek na projekt Osobní asistenti ve výši 100.000,- Kč. 

Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 342/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení SPCCH v ČR, ZO Turnov, IČO: 72744383, Studentská 1598, 

Turnov, příspěvek na projekt Rekondičně – ozdravný pobyt Janské Lázně ve výši 11.700,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města 

Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 343/2014 

ZM schvaluje organizaci FOKUS Turnov, z.s., IČO: 49295101, Skálova 415, Turnov, příspěvek na 

projekt Podpora sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním handicapem ve výši 100.981,- 

Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální 

oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 344/2014 

ZM schvaluje obecně prospěšné společnosti Spokojený domov, o.p.s., IČO: 29043913, Lhotická 

159, Mnichovo Hradiště – Veselá, příspěvek na projekt Osobní asistence v ZŠ speciální třídě pro 

zdravotně handicapované žáky – občany města Turnov ve výši 10.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

 

 

 



4            Zápis Zastupitelstva Města Turnov 25.9.2014 

 

     Usnesení ZM č. 345/2014 

ZM schvaluje spolku CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, IČO: 70155097, Na Sboře 79, Turnov, 

příspěvek na projekt CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ II ve výši 15.000,- Kč. Jeho poskytnutí 

se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 346/2014 

ZM schvaluje organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČO: 26671468, Jana Palacha 1931, 

Turnov, příspěvek na projekt Centrum denních služeb pro dospělé osoby s těžkým mentálním 

postižením a autismem ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování 

dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 347/2014 

ZM schvaluje spolku Občanské sdružení D.R.A.K., IČO: 26636328, Oblačná 450/1, Liberec 5, 

příspěvek na projekt Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let ve výši 5.000,- Kč. 

Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

 

Záležitosti odboru správy majetku 

K bodu č. 4 

Prodej pozemků v ul. Jana Palacha Turnov 

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a novým katastrálním zákonem vyzval katastrální 

úřad manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx k odstranění neúplných nebo nesprávně strukturovaných 

zápisů v databázi informačního systému katastru nemovitostí. Jedná se hlavně o zápis stavby 

cukrárny v ul. J. Palacha, Turnov. Bylo provedeno nové zaměření staveb a hranic pozemků mezi 

městem a manžely xxxxxxxxxxxxxx. Došlo k dohodě o nápravě majetkových vztahů – částečnému 

odkupu pozemků a posunutí oplocení. 
 

     Usnesení ZM č. 348/2014 

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 1682/9 (6 m2), č.1683/10 (30 m2),  č. 1683/32 (3 m2), č. 

1683/33 (1 m2) zaměřených novým geometrickým plánem a p.p.č. 1682/5 (1 m2), č. 1683/15 

(1m2), č. 1683/17 (11 m2),  č. 1683/18 (1 m2), vše k.ú. Turnov do společného jmění 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 , která je pro tento druh 

pozemků cenou obvyklou, a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

K bodu č. 5 

Prodej zbytkových pozemků Technickým službám Turnov s. r. o. a VYVA PLAST s. r. o. 

Společnost VYVA PLAST, s.r.o. má stále zájem majetkově dořešit a zlegalizovat současný stav 

oplocení areálu firmy. Opětovně žádají o odkoupení zaplocené části pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. 

Turnov. V rámci tohoto majetkového převodu na základě pořízeného geometrického zaměření 

dojde zároveň k majetkovému vyrovnání mezi společnostmi Technické služby Turnov s.r.o. a  

VYVA PLAST s.r.o. 
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     Usnesení ZM č. 349/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku zaměřeného geometrickým plánem parc.č. 3579/10 orná půda o 

výměře 108 m2 do vlastnictví spol. VYVA PLAST, s.r.o. a prodej pozemků zaměřených 

geometrickým plánem parc.č. 3579/2 orná půda o výměře 8 m2 a parc.č. 3579/11 o výměře 1 m2 do 

vlastnictví společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2, která je 

pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

K bodu č. 6 

Prodej pozemku Na Kamenci, Turnov 

Majitel sousedních nemovitostí, tj. pozemků parc.č. 3292 a 3293, k.ú. Turnov má zájem odkoupit 

část pozemku parc.č. 3294/1 ost. plocha o výměře cca 50 m2, k.ú. Turnov z vlastnictví města 

Turnov. V územním plánu je pozemek parc.č. 3294/1, k.ú. Turnov veden v ploše místní 

komunikace (MK). Dle skutečného stavu není v této části komunikace nutná, neboť všechny 

sousední nemovitosti mají přístupy u ul. Luční nebo ul. Třešňová a vzhledem ke svažitému terénu 

by byla komunikace i těžko proveditelná. Uvedený pozemek jako komunikace neslouží, jedná se o 

travnatou plochu ve svahu. 
 

     Usnesení ZM č. 350/2014 

ZM schvaluje prodej  pozemku  odměřeného geometrickým plánem parc.č. 3294/5 ost. plocha  o 

výměře 57 m2, k.ú. Turnov do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu obvyklou pro tento druh 

pozemku, tj. ve výši 300,-Kč/m2 a všech nákladů s prodejem spojených 

(Hlasování:20/0/0) 
 

K bodu č. 7 

Prodej pozemku parc. č. 870/6, k. ú. Daliměřice 

Na základě usnesení RM č. 302/2014 byl vyhlášen záměr prodeje pozemku parc.č. 870/6 orná půda 

o výměře 1561 m2, k.ú. Daliměřice za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 19.596 Kč. 

Dle nového územního plánu je uvedený pozemek zahrnutý do orných půd, trvalých travních 

porostů. Ve zveřejněném vyhlášení byl stanoven konečný termín pro podání nabídky na 1.9.2014. V 

uvedeném termínu jsme obdrželi dvě nabídky. Následně byla svolána na 15.9.2014 schůzka obou 

zájemců o odkoupení předmětného pozemku do kanceláře starosty. Cílem jednání bylo stanovení 

pořadí zájemců o koupi nemovitosti s jediným kritériem - nejvyšší nabídnutá kupní cena. Vyšší 

částku nabídli níže uvedení kupci. 
 

     Usnesení ZM č. 351/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 870/6 orná půda o výměře 1561 m2, k.ú. Daliměřice do 

společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.000 Kč, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

(Hlasování:20/0/3) 
 

K bodu č. 8 

Směna pozemků - náves Mašov u Turnova 

V souvislosti s rekonstrukcí návsi v Mašově bude vybudována nová autobusová zastávka před 

pozemkem parc.č. 16/4 ost. plocha o výměře 118 m2, k.ú. Mašov u Turnova. Tento pozemek je v 

soukromém vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx. Umístěním nové autobusové zastávky je 

majitelům znemožněno plně využívat uvedený pozemek. Proto se nabízí směna za pozemek města 

v blízkosti rodinného domu xxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

 



6            Zápis Zastupitelstva Města Turnov 25.9.2014 

 

     Usnesení ZM č. 352/2014 

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 5/11 ost.pl. o výměře 76 m2 odměřeného geometrickým 

plánem ve vlastnictví Města Turnov za pozemek parc.č. 16/4 ost. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. 

Mašov u Turnova, ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování:23/0/0) 
 

K bodu č. 9 

Majetkoprávní vypořádání pozemků - chodník Přepeřská, Turnov 

Město Turnov realizovalo a dokončilo v loňském roce stavbu "Chodník ulice Přepeřská, Turnov, 

I.etapa." Uvedenou stavbou byly dotčeny i  pozemky, které nebyly ve vlastnictví Města Turnov.  

Pro účel vydání stavebního povolení byly s majiteli dotčených pozemků uzavřeny smlouvy, které 

město opravňovaly stavbu uskutečnit. Po dokončení stavby byly dotčené pozemky se soukromými 

vlastníky majetkoprávně dořešeny. 
 

     Usnesení ZM č. 353/2014 

ZM schvaluje bezúplatné přijetí pozemků formou darovací smlouvy, na kterých je vybudovaný 

chodník v ul. Přepeřská, Turnov, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov, a to: 

p.p.č. 2013/11 ost.pl. o výměře 63 m2, p.p.č. 2013/12 ost. pl. o výměře 2 m2, p.p.č. 2013/13 ost.pl. 

o výměře 13 m2 a p.p.č. 2013/14 ost.pl. o výměře 9 m2, vše v k.ú. Turnov. 

(Hlasování: 23/0/0) 
 

K bodu č. 10 

Majetkoprávní vypořádání pozemku - ul. Nádražní, Turnov 

V souvislosti s vypracováním 1. monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu "Integrovaný terminál 

veřejné dopravy Turnov - 1.etapa" bylo zjištěno, že součástí projektu je i pozemek parc.č. 3881/61, 

k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že k tomuto pozemku 

nemá Město Turnov žádný smluvní vztah, bylo zahájeno jednání o převodu tohoto pozemku do 

vlastnictví města. V současné době je jednáno s Libereckým krajem o bezúplatném převodu tohoto 

pozemku do vlastnictví Města Turnov formou darovací smlouvy. 
 

     Usnesení ZM č. 354/2014 

ZM schvaluje bezúplatné přijetí pozemku parc.č. 3881/61 ost. plocha o výměře 139 m2, k.ú. 

Turnov, na kterém je vybudovaný chodník v ul. Nádražní, Turnov, z vlastnictví Libereckého kraje 

do vlastnictví Města Turnov formou darovací smlouvy. 

(Hlasování:23/0/0) 
 

K bodu č. 11 

Koupě pozemků p.č.3386/1, k.ú. Turnov (u Lidlu) a p.č.2781/14, k.ú. Turnov (Na Lukách) do 

vlastnictví města 

Pozemek p.č.3386/1, k.ú. Turnov se nachází v prostoru mezi prodejnou Lidl a ulicí Jana Zajíce. 

Jedná se o cca 576m2 pozemku ÚP určeného ke komerční výstavbě a pak dalších 846m2 pozemku 

určeného územním plánem jako zeleň sídelní. Pozemek p.č.2781/14, k.ú. Turnov se nachází 

v prostoru na Lukách v blízkosti kynologického cvičiště. Jedná se o cca 7842m2 pozemku, dle 

územního plánu určeného jako zeleň sídelní. Pozemek je pro město zajímavý jak vzhledem k cestě 

areálu kynologů, tak i jako místo, kde by po revitalizaci mohlo být umístěné dětské hřiště, zastávka 

fitness stezky či obdobná aktivita pro oživení prostoru. 
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     Usnesení ZM č. 355/2014 

ZM schvaluje vykoupení pozemků p.č.3386/1, 2781/14, oba k.ú. Turnov do vlastnictví města 

Turnov za cenu 375 000,- Kč od podílových spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a ukládá finančnímu odboru tuto částku zahrnout do rozpočtového opatření č.3. 

(Hlasování:23/0/0) 
 

K bodu č. 12 

Prodej Šetřilovska - aktuální situace 

Na minulém zasedání zastupitelstva města bylo schváleno prodloužení termínu splatnosti úhrady 

kupní ceny za prodej nemovitostí na Šetřilovsku do 20.9.2014. Tento termín uplynul, kupní cena ve 

výši 3.500.000 Kč na účet města nebyla uhrazena. Dne 23.9.2014 se na základě telefonické výzvy  

paní xxxxxxxxxxxxxxx dostavila na Městský úřad v Turnově do kanceláře vedoucí odboru správy 

majetku. Uvedla a předložila veškeré doklady, které směřují k vyřízení úvěru s tím, že bohužel úvěr 

ji doposud nebyl vyřízen. 
 

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

V diskuzi zaznělo: spíše obecně převládá názor prodloužit dobu nájmu, protože budou volby, bude 

ustavující ZM, bylo by škoda, kdyby byl objekt prázdný, nájemkyně již do objektu nezanedbatelné 

peníze investovala 
 

     Usnesení ZM č. 356/2014 

ZM bere na vědomí informaci o stavu prodeje nemovitostí na Šetřilovsku dle usnesení ZM č. 

209/2014 , ZM č. 325/2014 a schvaluje prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny ve výši 

3.500.000 Kč do 31.12.2014. 

(Hlasování:23/0/0) 
 

Návrh na doplnění programu od pana Hockeho o bod Pokuta firmě Brex, a.s. za pozdní dokončení 

objektu Waldorfská mateřská škola. 
 

     Usnesení ZM č. 357/2014 

ZM schvaluje doplnění programu jednání o bod, který se týká pokuty pro firmu Brex, a.s. za pozdní 

dokončení objektu Waldorfská mateřská škola. 

(hlasování:21/0/2) 
 

K bodu č. 13 

Waldorfská mateřská škola, smluvní pokuta 

Dne 12.8.2014 byla městu předána dokončená stavba Waldorfské mateřské školy Turnov. Dle 

smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke smlouvě byl termín dokončení a odevzdání stavby stanoven na 

27.7.2014. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo byly řešeny vícepráce, méněpráce a zároveň byl 

prodloužen termín dokončení stavby z 30.6.2014 do 27.7.2014. Jedním z důvodů prodloužení 

termínu byla vysoká vlhkost betonové podlahy stavby. Ve smlouvě o dílo byla sjednána smluvní 

pokuta na nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. Podle 

tohoto článku smlouvy městu přísluší smluvní pokuta ve výši 150 tis. Kč. 

Abychom tuto záležitost vyřídili a ukončili, proběhlo v kanceláři starosty města dne 29.8.2014 

jednání s jednatelem společnosti Brex s.r.o. ohledně výše smluvní pokuty. Jednatel společnosti 

důvody pro vyměření smluvní pokuty neuznává, domnívá se, že vina na nedodržení termínu 

dokončení stavby je částečně i na straně města a žádá o odstoupení od rozhodnutí na udělení pokuty 

nebo kompromisní výši pokuty 50 tis. Kč. 
 

Diskuze: p. Hocke, p. Červinková, p. Maierová, p. Dvořák, p. Špetlík, p. Halama, p. Soudský, p. 

Sláma 

V diskuzi zaznělo: Brex, a.s., znovu nepožádal o prodloužení termínu, smluvní pokuta za každý den 

je 10 tis. Kč, po 15 dnech nám stavbu předali, byl problém se schnutím podlah, Brex má městu za 
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zlé, že nezajistil včasné připojení objektu na plyn a elektřinu (objekt byl připojen na staveništní 

rozvaděč), kvalita provedených prací je však nadstandardní, školka se nastěhovala včas, v kritický 

okamžik byly odsouhlaseny vícepráce na epoxidových stěrkách za 75 tis. Kč tak, aby mohly být 

položeny podlahové krytiny, požadavek na ložnice byl již od začátku projektu nepřijatelný – vysoké 

náklady na samotnou investici (obestavěný prostor ložnic), v žádné turnovské mateřské škole 

ložnice nemáme, vysoké provozní náklady na takový prostor, kdybychom trvali na ložnicích, byly 

by to miliony navíc, stížnosti učitelek na přenášení dřevěných postýlek – postýlky si vybíraly 

učitelky samy z přírodního materiálu, dřeva, které je samozřejmě těžší 
 

p. Hocke - návrh na usnesení: 

ZM souhlasí s ponížením smluvní pokuty na stavbu Waldorfská mateřská školka pro firmu Brex, 

a.s. na částku 50 tis. Kč 

(Hlasování:4/4/15) – usnesení nebylo přijato 
 

p. Kunetka - návrh na usnesení: 

ZM souhlasí s ponížením smluvní pokuty na stavbu Waldorfská mateřská školka pro firmu Brex, 

a.s. na částku 75 tis. Kč 

(Hlasování:12/4/8) – usnesení nebylo přijato 
 

 

Záležitosti Sdružení Český ráj 

K bodu č. 14 

Závěrečná zpráva projektu Greenway Jizera 

Na konci roku 2013 byl slavnostně otevřen zbývající úsek nové stezky Greenway Jizera mezi 

Turnovem a Maloskalskem v rámci dokončeného projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky - 

Líšný“. V období 9.8. - 8.9. 2013 zde bylo napočítáno dvacet tisíc průjezdů/průchodů v obou 

směrech (cyklisté, pěší, koloběžky). 

Neuznatelné náklady a další náklady na projekt Greenway (např. úroky z půjček, výkupy pozemků, 

atd., vše je součástí tabulky, která je přílohou materiálu) převýšily původně odhadovanou 

spoluúčast obcí a města ze 4 305 000,-Kč na 5 228 607,-Kč. Zbývá tedy rozhodnout o rozdělení 923 

607,-Kč. Vzhledem k velikosti obcí a určitému nadregionálnímu významu cyklostezky bylo na 

společném jednání navrhnuto postupovat podle procentuálního podílu, podle kterého došlo k 

prvotnímu rozpočítání: Turnov - 64,7%, Rakousy - 6,2%, Malá Skála - 16,3%, Líšný - 12,8%. 

V rámci toho, že Turnov zaplatil nejvíce a má „předplaceno“ 117 218,-Kč, došlo k dohodě starostů 

Turnova a Malé Skály k určité korekci, a to, že Turnov  zaplatí o 117 218,-Kč méně a Malá Skála o 

117 218,-Kč více. Důvodem je to, že postavené mosty jako nejdražší část stavby pomohou nejen 

cyklostezce, ale výrazně propojí lokality Křížky s centrální částí Malé Skály. Po této korekci je 

rozdělení neuznatelných nákladů následující: Turnov 480 334,-Kč, Rakousy 56 810,-Kč, Malá 

Skála 268 182,-Kč, Líšný 118 282,-Kč. 
 

Diskuse: p. Hudec, p. Lukeš, p. Hocke, p. Maierová 

V diskuzi zaznělo: dotace ještě nepřišly, ještě nebylo ukončena kontrola projektu, kontrola si 

vyžádala doplnění materiálů, sdružení věří, že dodá vše, jak požadují, kontrola projektu byla na jaře 

pozastavena vzhledem k situaci v liberecké kanceláři ROP Severovýchod 
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Usnesení ZM č. 358/2014 

ZM bere na vědomí závěrečnou zprávu k projektu Greenway Jizera. 

(Hlasování:24/0/1) 

    

     Usnesení ZM č. 359/2014 

ZM souhlasí s dofinancováním projektu Greenway Jizera městem Turnov ve výši 480 334,-Kč a 

ukládá finančnímu odboru tuto částku zařadit do rozpočtového opatření číslo 3. 

(Hlasování:17/0/8) 
 

     Usnesení ZM č. 360/2014 

ZM souhlasí s navrhovaným modelem údržby Greenway Jizera a pověřuje starostu města v této věci 

dalším jednáním. 

(Hlasování:18/0/7) 
 

 

Záležitosti finančního odboru 

K bodu č. 15 

Rozpočtové opatření č.3 

Změny na příjmové i výdajové části jsou podrobně vypsány na podkladovém materiálu ZM, který je 

uložen na webových stránkách města k volnému nahlédnutí. 
 

Diskuse: p. Pekař, p. Špetlík, p. Frič, p. Hocke 
 

     Usnesení ZM č. 361/2014 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014 na výši rozpočtu v příjmové části ve výši 

342.637 tis. Kč, navýšením o 15.802 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 412.382 tis. Kč, navýšením o 

21.802 tis. Kč, a financování ve výši 69.745 tis. Kč, navýšením o 6.000 tis. Kč (dle přiložené 

tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2014). 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 16 

Úložka 

Na březnovém ZM byla schválena úložka ve výši 40 mil. Kč na 6 měsíců na termínovaný vklad 

(1,76% p.a. úrok včetně garance 100% vkladu) u banky J&T BANKA, tato úložka bude končit dne 

26. 9. 2014. Během doby došlo ke snížení úrokových sazeb na depozitních účtech. V současné době 

máme volné finanční prostředky na běžných účtech u KB, a.s. a ČS, a.s., kde se pohybuje úroková 

sazba v pásmu nad 5 mil. Kč ve výši 0,35% p.a. (ČS, a.s.) a 0,25% (KB, a.s.) Na doporučení 

finančního výboru navrhujeme tyto volné finanční prostředky uložit na termínovaný vklad na 6 

měsíců ve výši 50 mil. 
 

     Usnesení ZM č. 362/2014 

ZM schvaluje uložení volných finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč u banky J&T BANKA, a.s. 

s podmínkou pojištění termínovaného vkladu na 6 měsíců a ve výši do 30 mil. Kč u banky Equa 

bank, a.s. na spořicí účet s online likviditou. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 17 

Odpis pohledávek 

Materiál týkající se pohledávek Města Turnova.  Odbor správy majetku žádá o odpis 2 nedobytných 

pohledávek za dlužné nájemné + příslušenství (poplatky z prodlení) po lhůtě splatnosti ve výši 

58020 Kč + příslušenství. Vzhledem k tomu, že se pohledávky staly nedobytnými, je zastupitelstvu 

předkládán materiál, který řeší jejich odpis, aby mohly být vymazány z účetnictví. 
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     Usnesení ZM č. 363/2014 

ZM schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči panu xxxxxxxxxxxx ve výši 

příslušenství 28.468,- Kč z titulu dlužného nájemného z důvodu její nevymahatelnosti. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 364/2014 

ZM schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve výši jistiny 

29.552,- Kč včetně příslušenství z titulu dlužného nájemného z důvodu její nevymahatelnosti. 

(Hlasování:25/0/0) 

 

K bodu č. 18 

Půjčka ze sociálního fondu 

Jedná se o půjčky ze sociálního fondu zaměstnavatele v souladu s účelem a výší stanovených 

statutem, musí dle zák. 128/2000 Sb., § 85, písm. J., schvalovat ZM. 
 

     Usnesení ZM č. 365/2014 

ZM schvaluje půjčku ze sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10.000,-Kč paní xxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

K bodu č. 19 

Organizační změna struktury finančních úřadů a dopad na město Turnov 

Stávající struktura finančních úřadů má krajský charakter, tj. v Liberci je krajské pracoviště a 

ostatní územní pracoviště ve městech (Turnov, Semily, Jilemnice) jsou na stejné úrovni. Pracoviště 

v Turnově je co do počtu zaměstnanců v rámci bývalého okresu Semily největší. Dle informací 

z finančních úřadů dojde od 1.1.2015 k realizaci  nového organizačního uspořádání, kde část 

především vedoucích pracovníků přejde na pracoviště v okresních městech. Nová organizační 

struktura rozděluje finanční úřady na územní pracoviště (okresního charakteru) a jim podřízené 

územní pracoviště. Do budoucna lze dále očekávat postupný odchod jednotlivých činností 

finančního úřadu z Turnova do Semil. Ve snaze zabránit přesunu kompetencí z turnovského 

finančního úřadu do Semil jsme požádali o pomoc SMOČR  a proběhlo jednání s ředitelem FU 

v Liberci.  SMOČR se obrátil na ministerstvo vnitra, které je garantem reforem veřejné správy a 

které se písemně vyjádřilo (viz příloha). Po dlouhém objednávání se povedlo vedení města zajistit 

9.9. schůzku se zástupcem generálního ředitele FÚ panem Ing. Jiřím Žezulkou, který vyslechl 

připomínky města k připravované reorganizaci FÚ s tím , že největší problém vidí v majetkových 

vztazích. Budova v Semilech patří FÚ, budova v Turnově je v nájmu (2 mil. Kč ročně). 

Předkládáme zastupitelstvu města na zvážení, zda nenabídnout v první fázi Generálnímu 

finančnímu ředitelství v Praze příspěvek na nájem, který by přesunem části agendy do Semil mohli 

ušetřit s následným hledáním vhodného prostorového řešení pro umístění tohoto úřadu v městském 

objektu. 
 

Diskuse: p. Pekař, p. Hocke, p. Hrubý, p. Maierová, p. Soudský, p. Kordová, p. Pokorná, p. Tomsa, 

p. Špetlík 

V diskuzi zaznělo: obecně velký nesouhlas a výzva k dalšímu jednání a dokončení reformy státní 

správy 
 

     Usnesení ZM č. 366/2014 
ZM souhlasí s finančním příspěvkem Generálnímu finančnímu ředitelství na nájem pracoviště v 

Turnově za předpokladu zachování současných pravomocí Finančního úřadu pro Liberecký kraj – 

územního pracoviště v Turnově. Konkrétní výši příspěvku určí rada města. 

(Hlasování:20/0/5) 
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     Usnesení ZM č. 367/2014 
ZM pověřuje vedení města jednat o možném budoucím umístění Finančního úřadu pro Liberecký 

kraj – územního pracoviště v Turnově v městském objektu.  

(Hlasování:25/0/0) 
 

 

K bodu č. 20 

Příspěvky občanů 

Diskuse:  

xxxxxxxxx – poděkování starostovi, že se po 13 letech zúčastnil koncertu vážné hudby na Hrubé 

Skále na rozdíl od členů kulturní komise, předseda komise Ondřej Halama tam podle jeho vyjádření 

byl rovněž již několikrát 
 

 

Záležitosti kontrolního výboru 

K bodu č. 22 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2014 

Úvod: p. Svobodová 

Zpráva obsahuje přehled plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva 

byla projednána a schválena na zasedání kontrolního výboru dne 15. září 2014. 
 

Diskuse: 0 
 

     Usnesení ZM č. 368/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2014. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 23 

Zpráva kontrolního výboru - ul. Zborovská 

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 286/2014 (zasedání ZM dne 29. května 2014) předkládá 

kontrolní výbor Zprávu o kontrole investiční akce Rekonstrukce ulice Zborovská Turnov. 

Zpráva byla projednána a schválena na zasedání kontrolního výboru dne 15. září 2014. 
 

Diskuze: p. Pokorná, p. Jarolímek, p. Grund, p. Hocke, p. Maierová, p. Svobodová, p. xxxxxxxxxx, 

p. Pekař, p. Halama, p. Špetlík 
 

V diskuzi zaznělo: diskuze byla velmi rozsáhlá, zpráva precizně popisuje jednotlivé námitky 

občanů na stav ul. Zborovské od zpracování studie po samotnou realizaci, kritice je podrobeno 

především polohové a výškové uspořádání, výjezdy z nemovitostí přes parkovací zálivy z branek na 

komunikaci, krytí plynovodu, vlastnické vztahy k chodníkům, hrušně, údržba zeleně, utopené 

podezdívky plotů, samotné projednání s veřejností, na straně druhé zpráva kontrolního výboru 

popisuje fakta, kontrolní mechanismy města, způsob projednávání a samotné realizace stavby, 

chybějící zvukový záznam ze schválení v ZM je na Policii ČR (v souvislosti s akcí bylo v minulosti 

podáno trestní oznámení, které bylo následně odloženo), další závady – nevtékání vody do 

kanalizačních vpustí, vjezd ke garáži č.p. 950 budou reklamovány, zeleň je sekána 4x ročně, hrušně 

při projednání v komisi životního prostředí byly prezentovány jako neplodící a rezistentní proti rzi. 
 

p. Jarolímek - návrh na usnesení: 

ZM ukládá KV dopracovat Zprávu o kontrole investiční akce Rekonstrukce ulice Zborovská. 

ZM ukládá vedení navrhnout na základě zprávy KV odpovídající nápravná opatření. 
 

p. Pekař – návrh na níže uvedené usnesení 
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     Usnesení ZM č. 369/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu o kontrole investiční akce Rekonstrukce ulice Zborovská, Turnov. 

(hlasování: 19/0/6) 

 

K bodu č. 24 

Zpráva kontrolního výboru - ul. Jeronýmova 

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 286/2014 (zasedání ZM 29. května 2014) předkládá 

kontrolní výbor Zprávu o kontrole stavební akce Úprava povrchu ulice Jeronýmova. 

Zpráva byla projednána a schválena na zasedání kontrolního výboru dne 15. září 2014. 

Zpráva je stručnější – pouze reaguje na vpusti, které obtéká dešťová voda. 
 

Diskuse: p. Hocke 
 

V diskuzi zaznělo: tolerance v pokládce povrchů dle ČSN, další reklamační řízení 
 

p. Pekař – návrh usnesení: 
 

     Usnesení ZM č. 370/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města o kontrole stavební akce 

Úprava povrchu ulice Jeronýmova.  

(Hlasování:22/0/0) 
 

K bodu č. 25 

Zpráva kontrolního výboru - rozdělení fin. příspěvků sportovní komise 

Na základě usnesení zastupitelstva města č.315/2014 (zasedání ZM dne 26. června 2014) předkládá 

kontrolní výbor Zprávu o kontrole rozdělení finančních prostředků sportovní komisí v roce 2013 a 

2014. Zpráva byla projednána a schválena na zasedání kontrolního výboru dne 15. září 2014. 
 

Diskuse: p. Pekař, p. Svobodová, p. Špetlík 
 

     Usnesení ZM č. 371/2014 

ZM schvaluje Zprávu o kontrole rozdělení finančních prostředků sportovní komisí v roce 2013 a 

2014 s následujícím závěrem: rozdělení peněz sportovní komisí v uvedeném období bylo provedeno 

v souladu s platnými rozpočtovými pravidly. 

(Hlasování:21/0/1) 
 

K bodu č. 26 

Dar členům kontrolního výboru 

Úvod: Hocke  

Na základě žádosti paní Aleny Svobodové, předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města, 

předkládám zastupitelstvu města ke zvážení schválení darů členům kontrolního výboru za jejich 

činnost v uplynulém volebním období 2010-2014. 
 

Diskuse: p. Hudec, p. Kunetka, p. Soudský, p. Maierová 
 

     Usnesení ZM č. 372/2014 

ZM souhlasí s finančním darem pro Václava Fantu, Jindřicha Zemana, DiS., Ing. Annu Holasovou, 

Dagmar Brabcovou a Jiřího Veleho, pro každého jmenovaného člena xxxxxxxxxx. 

Dále souhlasí s finančním darem pro Mgr. Evu Jiřičkovou a Karla Tokana, pro každého 

jmenovaného člena xxxxxxxxxx. 

Dar uděluje za provedenou práci v kontrolním výboru nad běžně vnímaný rozsah této činnosti ve 

volebním období 2010-2014. 

(Hlasování:25/0/0) 
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Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

K bodu č. 27 

Zápis školní jídelny-výdejny ZŠ Skálova do rejstříku škol 

V současné době probíhá jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje - odborem školství, 

mládeže, tělovýchovy a sportu ohledně zápisu školní jídelny - výdejny do rejstříku škol a školských 

zařízení pro Základní školu, Skálova 600, Turnov - odloučené pracoviště v Alešově ulici 1059. 

Zapsáním této součásti školy (výdejny) do rejstříku škol a školských zařízení vznikne škole nárok 

na čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
 

     Usnesení ZM č. 373/2014 

ZM schvaluje zápis školní jídelny - výdejny do rejstříku škol a školských zařízení pro Základní 

školu Turnov, Skálova 600, okres Semily, odloučené pracoviště Alešova 1059, Turnov,  s kapacitou 

240 stravovaných, s účinností od 1.1.2015. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

K bodu č. 28 

Rozdělení příspěvku sportovcům 

Dne 11.9.2014 se sešla sportovní komise, aby projednala rozdělení rozpočtové rezervy z položky 

"Vklad do oblasti sportu - automaty" ve výši 50.000 Kč. Komise svým hlasováním většinově 

odsouhlasila (13/0/2 - proto/proti/zdržel se) tuto částku poskytnout TJ Turnov na krytí provozních 

výdajů. 
 

     Usnesení ZM č. 374/2014 

ZM schvaluje poskytnutí částky 50.000,- Kč určené ke krytí provozních výdajů - z položky 

rozpočtu města "Vklad do oblasti sportu - automaty" pro TJ Turnov, IČO: 150 455 28. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

K bodu č. 29 

Rozdělení příspěvků - volnočasové aktivity dětí a mládeže, sportovní fond 

Dne 5.9.2014 se sešla komise VADM (volnočasové aktivity dětí a mládeže), kde na svém zasedání 

posoudila v rámci 2. kola žádosti o poskytnutí finanční dotace z příspěvku VADM. Celkem bylo 

doručeno 9 žádostí. Všem žadatelům bylo částečně vyhověno. 
 

     Usnesení ZM č. 375/2014 
ZM schvaluje TSC JUDO Turnov, Alešova 1865, 511 01  Turnov, IČO: 150 045 544 příspěvek na 

projekt „Víkendový pobyt Paseky říjen 2014“ ve výši 3.000,-- Kč. Použití příspěvku se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 376/2014 

ZM schvaluje SDH Pelešany, Pelešany  147, 511 01  Turnov, IČO: 620 140 64 příspěvek na projekt 

„Mikulášská besídka“, ve výši 1.000 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 377/2014 

ZM schvaluje SDH Mašov, Mašov 194, 511 01  Turnov, IČO: 620 134 59 příspěvek na projekt  

„Loučení s létem“, ve výši 1.000 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
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     Usnesení ZM č. 378/2014 

ZM schvaluje SDH Mašov, Mašov 194, 511 01  Turnov, IČO: 620 134 59 příspěvek na projekt 

„Mikulášská taškařice“, ve výši 1.000 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 379/2014 

ZM schvaluje Světlo Slunečnice, Paceřice 18, 463 44 Sychrov, IČO: 270 236 56 příspěvek na 

projekt „Roztančený Turnov“, ve výši 3.000 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku 

na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 380/2014 

ZM schvaluje Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov, Koňský trh 200, 511 01  

Turnov, IČO: 150 454 80 příspěvek na projekt „Mikulášská taškařice“, ve výši 2.000 Kč. Použití 

příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     U snesení ZM č. 381/2014 

ZM schvaluje Centrum pro rodinu Náruč, Skálova 540, 511 01  Turnov, IČO: 701 550 97 příspěvek 

na projekt „Martinská světýlka“, ve výši 1.500 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly 

Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 382/2014 
ZM schvaluje Centrum pro rodinu Náruč, Skálova 540, 511 01  Turnov, IČO: 701 550 97 příspěvek 

na projekt „Parním vlakem s Mikulášem“, ve výši 1.500 Kč. Použití příspěvku se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 383/2014 
ZM schvaluje Orel Jednota Turnov, Jiráskova 126, 511 01  Turnov, IČO: 620 145 79 příspěvek na 

projekt „Tábor Orel Jednota Turnov – Děti z ráje“, ve výši 2.050 Kč. Použití příspěvku se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 384/2014 
ZM schvaluje AC Syner, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 52 72 71 příspěvek na projekt „15. 

ročník Memoriálu Ludvíka Daňka“ ve výši 30.000 Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu 

města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

Usnesení ZM č. 385/2014 

ZM schvaluje ABT Česana Rohozec, Malý Rohozec 29, 511 01  Turnov,  IČO: 227 511 73 

příspěvek na projekt: „Rohozecký pohár MTBO“ ve výši 5.000 Kč. 

Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 386/2014 

ZM schvaluje ABT Česana Rohozec, Malý Rohozec 29, IČO: 227 511 73 příspěvek na na projekt: 

„Rohozecký triatlon“, ve výši 5.000 Kč. 

Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
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     Usnesení ZM č. 387/2014 

ZM schvaluje Šachový klub Zikuda Turnov, Nádražní 599, 511 01  Turnov,  IČO: 492 950 71 

příspěvek na projekt: „O turnovský granát 2014“, výše příspěvku 20.000 Kč. Jeho použití se bude 

řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 388/2014 

ZM schvaluje TJ Turnov, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28  příspěvek na projekt: 

„Sportovní den a nábor do oddílů mládeže TJ Turnov“, ve výši 2.000 Kč. Jeho použití se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

 

     Usnesení ZM č. 389/2014 

ZM schvaluje TJ Turnov, Skálova 207, 511 01  Turnov -  oddíl orientačního běhu, IČO: 150 455 28  

příspěvek na projekt: „23. ročník pěkných prázdnin s OB“, ve výši příspěvku 13.700 Kč. Jeho 

použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 390/2014 

ZM schvaluje TJ Turnov, Skálova 207, 511 01  Turnov - oddíl RSD Daliměřice, IČO: 150 455 28 

příspěvek na projekt: „Memoriál Dana Pavlišty“, ve výši 3.000 Kč. Jeho použití se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 391/2014 

ZM schvaluje Středisko volného času dětí a mládeže Turnov, Husova 77, 511 01  Turnov, IČO: 008 

550 22 příspěvek na projekt: „Česko-polská Hra králů“, ve výši 5.000 Kč. Jeho použití se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 392/2014 

ZM schvaluje Okresní rada asociace školních sportovních klubů okresu Semily, Husova 77, 511 01  

Turnov,  IČO: 014 520 61 příspěvek na projekt: „41. ročník silvestrovského běhu sídlištěm v 

Turnově 2014“, ve výši 3.000 Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - 

Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 393/2014 

ZM schvaluje Sportovní střelecký klub SOKOL Malý Rohozec, Malý Rohozec 157, 511 01  

Turnov, IČO: 270 226 50 příspěvek na projekt: „Pojizerská liga brokových střelců“,  ve výši 3.000 

Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
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K bodu č. 30 

Rozdělení příspěvku z kulturního fondu 

V září tohoto roku proběhlo druhé kolo výběrového řízení na čerpání finančních prostředků z 

Kulturního fondu pro rok 2014. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 žadatelů, všichni splňovali 

podmínky dané Statutem Fondu. Správní rada Kulturního fondu se rozhodla rozdělit 22.500 Kč. 
 

     Usnesení ZM č. 394/2014 

ZM schvaluje Turnovskému divadelnímu studiu – Turnovská Bohéma, IČO: 266 118 56 se sídlem 

Náměstí Českého ráje 5, Turnov příspěvek na akci – Premiéra Král Maciuš První ve výši 5.000 Kč. 

Jeho použití se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 395/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvek na akci – Graffiti Jam – Chrom 

ve výši 3.000 Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 396/2014 

ZM schvaluje Klubu přátel železnic Českého ráje, IČO: 49294211, se sídlem Kosmonautů 1552, 

Turnov příspěvek na akci – Parní vlak při zahájení turistické sezóny na Malé Skále ve výši 5.000 

Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity 

na území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 397/2014 

ZM schvaluje Spolku rodáků a přátel Turnova, IČO: 258369796, se sídlem Zborovská 947, Turnov, 

příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000 Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 398/2014 

ZM schvaluje Dechové hudbě Turnovanka – Turnovská Bohéma, IČO: 26611856, se sídlem 

Náměstí Českého ráje 5, Turnov, příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000 Kč. Jeho použití se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 399/2014 

ZM schvaluje Spolku rodáků a přátel Turnova, IČO: 258369796, se sídlem Zborovská 947, Turnov, 

příspěvek na publikaci Náš Turnov ve výši 3.500 Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
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Ostatní 
K bodu č. 31 

Projekt Města - brány poznání - zřízení info kiosku na nádraží ČD 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska předkládá projekt Města - brány k poznání.  

Hlavním cílem je ucelená prezentace a propagace národního kulturně-historického bohatství v 

našich historických sídlech. Projekt využívá potenciálu celého území České republiky. Jednou 

z aktivit je vybudování informačních kiosků, které budou sloužit k vyplnění volného času poznáním 

a vzděláváním - bezúplatné informace. Další aktivitou je účelně cílená propagace. V našem případě 

se jedná o vybudování infokiosku v odbavovací hale nádraží ČD. 
 

     Usnesení ZM č. 400/2014 

ZM schvaluje zapojení města Turnov do projektu Města – brány k poznání, pověřuje Ing. Elišku 

Gruberovou k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně spolupracovat při tvorbě 

regionálního produktu – zajištění podkladů (texty, fotografie). 

(Hlasování:25/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 401/2014 

ZM schvaluje spoluúčast města na projektu v maximální výši instalace informačního kiosku včetně 

propagace 15 000,- Kč. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 32 

Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 2015 v Turnově 

Na základě jednání pořadatelů Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech se 

starostou města byl předložen záměr uspořádat jeden ze závodů, konkrétně sprint ve středu 

19.8.2015 v Turnově.  

Diskuse: p. Hocke, p. Tomsa, zástupci Slávia Liberec 
 

     Usnesení ZM č. 402/2014 

ZM souhlasí s pořádáním Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 2015 v 

Turnově za podmínky, že případné škody na pozemcích a majetku budou opraveny do 1 měsíce od 

konce závodu. Město Turnov se tímto usnesením nezavazuje k finanční spoluúčasti na této akci. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 33 

Čestné občanství, Cena obce 

Návrh na udělení Čestného občanství a Ceny obce pro letošní rok 2014. Ceny budou uděleny ve 

slavnostní den 28. října 2014 v městském divadle. Dne 10. září 2014 se sešla komise pro udělování 

těchto ocenění složená ze zástupců všech politických stran a uskupení a navrhuje zastupitelstvu 

udělit tato ocenění: 
 

     Usnesení ZM č. 403/2014 
ZM schvaluje udělení ocenění Čestný občan Města panu xxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování:24/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 404/2014 

ZM schvaluje udělení ocenění Cena obce paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxx. 

Peněžitá částka 50.000,- Kč bude rozdělena mezi rovným dílem, každému 25.000,- Kč. 

(Hlasování:24/0/1) 
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K bodu č. 34 

Zdravé město, Místní agenda 21 - změna koordinátora 

Usnesením ZM č. 193/2011 schválilo ZM vstup Turnova do asociace Národní síť Zdravých měst 

ČR a Deklaraci Projekt Turnov - Zdravé město a Místní Agenda 21. Usnesením ZM č. 194/2011 

byla schválena i Pracovní skupina. Z důvodu ukončení pracovního poměru Bc. Radka Drašnara na 

MÚ  je nutné schválit nového koordinátora. 
 

     Usnesení ZM č. 405/2014 

ZM odvolává koordinátora Projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21 Bc. Radka 

Drašnara a jmenuje do této funkce Ing. Kláru Preislerovou. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 35 

Nemocnice - aktuální situace 

Bufet byl otevřen na atraktivnějším místě naproti vrátnice. 

Výpověď pana primáře Lidáka a další fungování oddělení gynekologie  

V této chvíli bude oddělení fungovat v kolektivu 2 lékařů a 1 lékařky. Dva atestované gynekology 

se snaží sehnat jak v Liberci, tak v Turnově. Problém je v úhradách pojišťoven. V této chvíli se 

zásadně vyplatí provozovat ambulanci (více peněz, méně rizika), než pracovat v nemocnici (méně 

peněz, více rizika). V Turnově bude zachována kompletní ambulantní péče o pacientky a zároveň 

jednodenní operativa u malých výkonů. Větší operace - cca 30% výkonů budou z personálních 

důvodů přesunuty do Liberce. 

Narovnání a zvýšení platů sester  

Hospodaření nemocnice umožnilo narovnat a zvýšit platy zdravotních sester. V rozmezí srpna-

prosince 2014 půjde na platy středního zdravotního personálu o 1,5 mil. Kč více než v předešlých 

letech. Kromě samotného navýšení došlo i k určité systematizaci a motivačnímu ohodnocení, které 

je v rukou hlavních sester jednotlivých oddělení. 

Další záměry rozvoje turnovské nemocnice  

V této chvíli se připravuje výstavba prodejny zdravotních potřeb v místě stávajícího ultrazvuku. 

Dalším záměrem je přestavba prostoru bývalého novorozeneckého oddělení na Centrum biologické 

léčby zánětů střev, která by měla proběhnout v roce 2015 v předpokládaném objemu 7 mil.Kč. 

Platba za praxe žáků Střední zdravotnické školy v Turnově a Liberci  

Vedení KNL vykázalo náklady na praxi žáků a obrátilo se na vedení SZŠ v Turnově s požadavkem 

úhrady částky cca 100 tis.Kč. Na základě jednání s paní ředitelkou byl celý problém předložen na 

dozorčí radě KNL. Ta projednala případné odpuštění této platby jak SZŠ v Turnově, tak případně 

SZŠ v Liberci. Představenstvo KNL rozhodlo o prominutí plateb za tento školní rok, o dalším bude 

jednat Rada Libereckého kraje. 
 

Diskuse: p. Hudec, p. Hrubý, p. Jiránek, p. Sláma 

V diskuzi zaznělo: diskuze o průměrném platu v nemocnici, nákladech na přebudování bufetu, 

aktuální situaci v nemocnici po fúzi - výpadky zaměstnanců na oddělení (interna) jsou z Liberce 

vykryty, větší subjekt má lepší přístup k pojišťovně, v Turnově probíhá praxe mladých lékařů, v 

rozvoji není o čem pochybovat, plynou k nám pacienti urologie, chirurgie a ortopedie, můžeme se 

zapojit do výzkumných akcí, grantů atd. 
 

     Usnesení ZM č. 406/2014 

ZM bere na vědomí zprávu o aktuální situaci v turnovské nemocnici. 

(Hlasování:24/0/1) 
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Příspěvky zastupitelů 

p. Svobodová – rozloučení po 20letech v komunální politice, poděkování za spolupráci 

p. Pekař – statistika: 24 let tu vydržel jako jediný pan Tomášek, 20 let paní Maierová, pan Špetlík, 

pan Hrubý, pan Pekař 

p. Hocke – poděkování starosty města zastupitelům za jejich čtyřletou práci: „Děkuji, že jste svůj 

volný čas věnovali Turnovu“ 

 

 

V Turnově dne 2. října 2014 

 

 

 

 

 

Eva Kordová        Ing. Petr Soudský 


