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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27. listopadu 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: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Tomáš 

Hocke, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, 

Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr 

Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, 

MUDr.Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František 

Zikuda 

  

Nepřítomni:      Mgr. Michal Loukota 

  

Omluveni:      Mgr. Michal Loukota 

  

Navrhovatelé: Mgr. Houšková, Mgr. Svobodová 

 

Ověřovatelé:   Mgr. Jaromír Frič, Šárka Červinková 

 

Zapisovatelka:  Ing. Jana Chlupová 

 

Hosté:   Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

 

Přítomných 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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Pan RNDr. Josef Uchytil, DiS složil po zahájení zastupitelstva před přítomnými slib zastupitele. 

 

K bodu č. 1 

Úvod 

p. Hocke přednesl návrh na doplnění programu: 

- volba předsedy finančního výboru 

- změna zakladatelské listiny Městské sportovní Turnov, s.r.o. 

- koupě objektu České spořitelny na náměstí Českého ráje 

- Zdravé město Turnov a Místní agenda 21- organizační změna  

 

Usnesení ZM č. 435/2014 

ZM schvaluje program jednání včetně doplňujících bodů. 

 (Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Určený zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace  

Jmenování určeného zastupitele je činnost patřící do samostatné působnosti obce. 

Určeného zastupitele tj. vybraného zastupitele obce určí usnesením ze svého středu zastupitelstvo 

obce, pro jejíž území je pořizována územně plánovací dokumentace (územní plán, resp. změny 

platného územního plánu). Jedná se o jednoho člena zastupitelstva, který je mluvčím zastupitelstva 

obce ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi. Stavební zákon upravuje, ve kterých případech 

jedná určený zastupitel s pořizovatelem. Odborná kvalifikace není zákonem stanovena. Zastupitel 

nemusí být určen pouze pro pořízení jedné územně plánovací dokumentace, ale může být určen 

např. na celé volební období. Podrobně je činnost určeného zastupitele popsána v metodice 

Ministerstva pro místní rozvoj z roku 2011. 

 

Usnesení ZM č. 436/2014 

ZM schvaluje Ing. Tomáše Hockeho jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací 

dokumentace města Turnov pro celé volební období 2014 - 2018. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

K bodu č. 3 

Prodej částí pozemku p.č. 2542/1 a 2543/1  v k.ú. Turnov 
Město Turnov uzavřelo v březnu 2011 se společností Retail invest a.s. Praha (vlastník objektu prodejny 

Billa) smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej části pozemku. Tyto pozemky měly být využity pro 

úpravu prostoru za prodejnou Billa u nádraží, především pro zjednodušení zásobování.  V termínu platnosti 

smlouvy této smlouvy se nepodařilo plány realizovat a proto byla  dne 7.3.2013 uzavřena nová smlouva o 

budoucí smlouvě na stejný předmět prodeje, pro stejný účel a za stejnou kupní cenu. Tato smlouva pozbývá 

platnosti 31.12.2014. OSM navrhuje, aby kupní cena ve výši 1200,-Kč /m2 byla zachována, tato cena byla 

stanovena dle tabulky orientačních cen a je pro tento druh pozemků cenou obvyklou. 

 

Diskuse: p. Hodík, p. Hocke, p. Maierová, p. Jiránek, p. Špetlík, p. Zikuda, p. Sekanina 

V diskuzi zaznělo: okolo prodejny je málo parkovacích míst pro osobní automobily, raději využít 

pozemek pro parkování než zásobování, jiné řešení stávající situace nepřipouští, měli bychom 

umožnit bezproblémové zásobování, vize kruhové křižovatky – není prostor, ulice po rekonstrukci,  

Problém s výjezdem ze sídliště v případě zásobování, řešení posuzovala dopravní komise a 

Dopravní inspektorát s navrhovaným řešením je souhlas, otázka zpoplatnění parkování v Nádražní 

– situace není tak vážná 
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Usnesení ZM č. 437/2014 

ZM schvaluje uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 7.3.2013 na 

odprodej části pozemků p.č. 2542/1 a části pozemku p.č. 2543/2 v k.ú. Turnov o výměře přibližně 

207 m2 společnosti Retail invest, a. s., Praha s termínem platnosti smlouvy do 31.12.2016. 

(Hlasování: 25/1/0) 

 

K bodu č. 4 

Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby 

Turnov, s.r.o.) 

Úprava usnesení ZM z 25.9.2014. Byl proveden geometrický plán a upřesněny výměry jednotlivých 

částí pozemků.  

 

Usnesení ZM č. 438/2014 

ZM ruší usnesení ZM č. 349/2014. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 439/2014 

ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Turnov zaměřených geometrickým plánem  a to parc.č. 3579/9 

orná půda o výměře 109 m2 do vlastnictví spol. VYVA PLAST, s.r.o. a parc.č. 3579/2 orná půda o 

výměře 8 m2 do vlasnictví spol. 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: 26/0/0) 

 

K bodu č. 5 

Smluvní pokuta Waldorfská mateřská škola Turnov 

Dne 12.8.2014 byla městu společností Brex s.r.o. 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. Ve smlouvě o dílo byla 

sjednána smluvní pokuta za 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 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 radu města o zrušení rozhodnutí na udělení pokuty. OSM dává 

RM ke zvážení, zda pro období od 17.7. do 27.7. z důvodu, že epoxidové stěrky musely být dodány 

ze SRN, nebudeme uplatňovat smluvní pokutu a snížíme tak dobu výpočtu smluvní pokuty z 15 na 

5 dnů. V této chvíli máme k dispozici i právní názory obou stran. 

 

Diskuze: p. Kunetka, p. Soudský, p. Špetlík, p. Maierová, p. Sekanina, p. Hodík, p. Těhníková, p. 

Hudec, p. Zikuda 

V diskuzi zaznělo: stavba proběhla až na problém s podlahami dobře, řešit spíše principiálně 

s ohledem na další stavby, vícepráce spojené přímo s podlahami 75 tis.Kč bez DPH, diskuze o výši 

pokuty, stavba byla standartně připojena přes staveništní rozvaděč, město zapůjčilo vysoušeče 
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Usnesení ZM č. 440/2014 

ZM neuznává důvody uvedené společnosti Brex s.r.o. na snížení výpočtu smluvní pokuty za 

nedodržení termínu dokončení stavby Waldorfské mateřské školy Turnov a trvá na smluvní pokutě 

ve výši 150 000,- Kč. 

(Hlasování: 21/0/5) 

 

K bodu č. 6 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov, informace k zahájení stavby 
Na základě schválení v zastupitelstvu města dne 12.6.2014 usnesení ZM č. 289/2014 Městská sportovní 

Turnov s.r.o. vypsala veřejnou zakázku na realizaci stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Turnov". Zakázka byla zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek 16.7. 2014 a dne 3.10.214 v 11,00hod 

proběhlo veřejné otevírání obálek. Následně byla svolána hodnotící komise, která podrobně prostudovala a 

projednala jednotlivé nabídky a doporučuje zadavateli, aby schválil jako nejvhodnější nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou sdružení firem "Společnost - SYNER + BAK". 

 

Předpokládaný harmonogram stavby: 

zahájení stavby - prosinec 2014 

zahájení provozu zimního stadionu - listopad 2015 

zahájení provozu koupaliště a dalších zařízení - květen 2015 

 

Provoz areálu: 

- provoz areálu by měl být v kompetenci Městské sportovní Turnov, s.r.o., včetně občerstvení 

- kalkulovaná provozní ztráta koupaliště max. 700 tis.Kč ve špatné sezóně (kalkulované vstupné 

celodenní - 70,-Kč dospělí, 50,-Kč děti, snížené odpolední vstupné po 16-té hodině) 

- kalkulovaná provozní ztráta zimního stadionu 2-3 mil.Kč ročně (kalkulovaných 75 min. na ledu 

1800,-Kč, závisí na míře finanční podpory Města anebo počtu komerčních pronájmů) 

 

Historie: 

O záměru výstavby koupaliště v Maškově zahradě se hovoří již dlouhá léta (od roku 2000). Záměr vznikl za 

přispění J.B.Horáčka (nákup pozemků za 35 mil.Kč), který zde původně chtěl vybudovat akvapark s 

hotelovým komplexem a zimním stadionem. Na tento účel zakoupil pro město i pozemky. 

Po jeho smrti prošel záměr několika transformacemi od hledání dotačních peněz až k myšlence postavit tuto 

občanskou vybavenost za peníze městské. Toto zastupitelstvo města v anketě prioritních akcí uvedlo záměr 

koupaliště v Maškově zahradě na druhém místě za rekonstrukcí ulice 28. října. Na základě tohoto vyjádření a 

podpory projektu v rámci volebních programů politických stran a uskupení v ZM započaly práce na studii a 

projektech. Jednotlivé etapy projektů byly ZM předkládány a postupně schvalovány. Při návrhu areálu byly 

brány v ohledu jak investiční, tak i provozní náklady. Hledalo se atraktivní architektonické pojetí, i samotná 

náplň, tak aby zařízení mohlo být konkurence schopné s okolními koupališti. Projekt byl konzultován na 

pracovních jednáních, byl oponován, probírán z různých stran provozovatelem. Předkládaný projekt z mého 

hlediska splňuje požadavky na občanskou vybavenost města velikosti Turnova. Svým vzhledem a náplní 

snad zaujme jak turnováky, tak turisty, kteří míří do Českého ráje. Doba k realizování takového projektu je 

příhodná – jsou nízké úrokové výše u půjček i nízké ceny stavebních prací. 

 

V závěru je ještě nutné zmínit koupaliště v Dolánkách. Toto koupaliště bylo bezesporu na velmi atraktivním, 

i když povodní ohroženém místě. S vidinou nového akvaparku však bylo zdemolováno a stavba samotná 

byla vymazána z katastru nemovitostí. Je nutné spravedlivě říci, že o demolici rozhodlo ZM. I já jsem se 

zabýval myšlenkou návratu koupaliště do tohoto prostoru a odpovědně mohu sdělit, že za stávajících 

legislativních předpisů to není možné. Původní stavba, kterou bychom mohly opravovat, upravovat je 

legislativně odstraněna a novou v tomto prostoru nelze postavit. Rovněž pomíjím i fakt, že takovou stavbu 

by nechtěla pojistit žádná pojišťovna. Řešením pro Dolánky tak může být zvýšená péče o tento prostor 

případně vybudování koupacího biotopu bez doprovodných staveb. 
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Město přijalo na výstavbu areálu Maškova zahrada dlouhodobý investiční úvěr ve výši 60 

mil. korun se splatností 10 let a s úrokovou sazbou 1,57 % . 

Zadluženost města k: 

Úvěru v tis. Kč  

1.1.2015 106 491 ( při úložce 90 mil. Kč na stavbu Maškovy zahrady) . 

1.1.2016 82 985 

1.1.2017 62 818 

1.1.2018 47 369 

1.1.2019 37 580 

1.1.2020 29 997 

1.1. 2021 23 997 

1.1.2022 17 997 

1.1.2023 12 000 

1.1.2024 6 000 

Stav úvěrové zadluženosti k 1.1. 2025 pak bude nula. 

 

Diskuze: p. Hudec, p. Špetlík, p. Kořínek, p. Maierová, p. Mikula, p. Sekanina, p. Kunetka, p. 

Kordová, p. Tomášek, p. Saudský, p. Jiránek,  

V diskuzi zaznělo: informace o financování, diskuze o vysoutěžené ceně 161 mil.Kč v 1. kole, které 

bylo s ohledem na limit ZM zrušeno a  o finální ceně 176 mil.Kč, zopakování geneze přístupu ZM 

k této otázce, projektová rozpočtová cena akce je 214 mil.Kč 

 

Usnesení ZM č. 441/2014 

ZM bere na vědomí informaci o výběru dodavatele stavby "Sportovní a rekreační areál - Maškova 

zahrada Turnov“, kterým je společenství firem SYNER+BAK. 

(Hlasování: 24/2/0) 

 

Usnesení ZM č. 442/2014 

ZM bere na vědomí informaci o průběhu financování stavby "Sportovní a rekreační areál - Maškova 

zahrada Turnov“, kdy veškeré potřebné finanční prostředky k realizaci díla, budou Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. poskytnuty vložením do základního kapitálu společnosti z rozpočtu města. 

(Hlasování: 24/2/0) 

 

K bodu č. 7 

Koupě objektů České spořitelny na náměstí Českého ráje v Turnově 

Na základě nabídky realitní kanceláře Knight Frank, týkající se prodeje objektů České spořitelny, 

a.s. (historické i nové budovy) na náměstí Českého ráje ze 4.11.2014 jsme se začali zabývat 

myšlenkou koupě těchto objektů pro účely městského úřadu. Nabídku na případnou koupi objektu 

je nutné podat do 12. prosince 2014. Jedná se o historický, památkově chráněný objekt postavený v 

roce 1907, který je architektonickou dominantou náměstí a bezesporu stojí bojovat o jeho další 

bezproblémovou existenci - město dlouhodobě usiluje o sestěhování úřadu do dvou objektů – 

původně uvažováno stará radnice + objekt sirotčince čp. 466, Skálova ul, teď možno i model stará 

radnice + objekty spořitelny, důvodem je snadná dostupnost a orientace pro klienty úřadu, snížení 

provozních nákladů, lepší řízení úřadu. 
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Diskuse: p. Sekanina, p. Hodík, p. Kunetka, p. Hocke, p. Kordová, p. Tomsa, p. Báča, p. 

Červinková, p. Hodík, p. Hudec, p. Maierová 

V diskuzi zaznělo: požadavek na pracovní ZM, analýzu trhu s nemovitostmi, otázka případného 

chátrání, otázka kupní ceny i atraktivity na trhu s nemovitostmi, jak naložíme s ostatními domy, 

otázka objektu čp. 519, problém parkování, potřebujeme takto velký objekt vzhledem k vlastnictví 

dalších objektů v centru města. 

 

Usnesení ZM č. 443/2014 

ZM projednalo záměr na koupi nemovitosti pozemek parc.č. 479/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba Turnov, č.p.97 – objekt občanské vybavenosti, vše v katastrálním území 

Turnov. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4610 u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj a výsledné projednání přesouvá na mimořádné jednání ZM 8.12 od 17:00.  

Hlasování: 26/0/0) 

 

Ostatní 

K bodu č. 8 

Rozdělení kompetencí vedení, řízení Městské policie, zastupování Města v jiných organizacích, 

komise rady města 

 
 V kompetenci starosty Ing. Tomáše Hockeho jsou zejména tyto oblasti:  

- koordinace činnosti vedení města  

- komunikace s veřejností  

- správa majetku, investice, rozvoj města, územní plán  

- rozpočet města  

- krizové řízení  

- Městská policie  

- památková péče  

- Krajská nemocnice Liberec  

- Vodohospodářské sdružení Turnov  

- Svaz měst a obcí ČR - finanční komise  

- Mikroregion Jizera  

 
 V kompetenci 1. místostarostky Mgr. Petry Houškové jsou zejména tyto oblasti:  

- školství, kultura  

- sociální věci, ZSST  

- MŠ, ZŠ, ZUŠ, Žlutá ponorka, knihovna  

- KCT, s.r.o.  

- Mikroregion Podkozákovsko  

- Euroregion Nisa  

- Svaz Měst a obcí ČR - sociální a školská komise  

- Meziobecní spolupráce 

- Mikroregion Jizera  
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V kompetenci 2. místostarostky Mgr. Jany Svobodové jsou zejména tyto oblasti:  

- životní prostředí  

- doprava  

- Turnovské památky a cestovní ruch  

- Sbor hasičů Turnova, SDH  

- zahraniční spolupráce  

- cestovní ruch  

- sport  

- MTT, s.r.o.  

- MST, s.r.o.  

- TST, s.r.o.  

- Mikroregion Český ráj  

- Sdružení Český ráj  

- Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska  

- MAS Český ráj 

 

Zastupování Města v jiných organizacích  

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) - sdružuje téměř všechna větší města a značný počet obcí, zastává jejich 

zájmy v nejrůznějších oblastech. Zřizuje odborné komise. Je povinným připomínkovým místem návrhů zákonů. 

Oficiálně zastupuje město starosta, je snaha obsadit místa v orgánech vedení svazu a v komisích. Pro každé volební 

období se snažíme obsadit odborné komise v co největší míře.  

Zastoupení: Ing. Tomáš Hocke  

odborné komise:  

komise finanční: Ing. Tomáš Hocke  

komise sociální: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Hana Kocourová  

komise cestovního ruchu: PhDr. Hana Maierová  

komise pro oblast školství: Mgr. Petra Houšková  

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) - organizace sdružující města s památkovou 

rezervací nebo zónou. Její zásluhou existují podpůrné programy Ministerstva kultury, je organizátorem a koordinátorem 

Dnů evropského dědictví, organizátorem soutěže o Historické město roku a Soutěž Památka roku.  

Zastoupení: Mgr. Jana Svobodová  

Euroregion Nisa (ERN) - zájmové sdružení měst, obcí a dalších právnických osob zaměřující se především na 

přeshraniční spolupráci s Německem a Polskem. Členství je významné pro čerpání financí z Programu Cíl III ČR a 

Polsko, ČR a SRN (Sasko).  

Zastoupení: Mgr. Petra Houšková  

Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK) - zájmové sdružení, které vzniklo po reformě veřejné správy a ustavení 

krajů. Sdružení zastává zájmy měst a obcí vůči kraji, ale i dalším orgánům.  

Zastoupení: Ing. Tomáš Hocke  

Sdružení Český ráj (SČR) - zájmové sdružení měst, obcí a dalších právnických osob vytvořené za účelem rozvoje 

cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Přesahuje 3 kraje, má 58 členů a 3 přidružená členství. Je 

zakládajícím členem Asociace turistických regionů ČR.  

Zastoupení: Mgr. Jana Svobodová  

Mikroregion Jizera - dobrovolný svazek obcí, má 15 členů (např. Přepeře, Ohrazenice, Příšovice, Svijany, atd. - až k 

Sychrovu). Turnov je členem svazku.  

Zastoupení: Mgr. Petra Houšková  

Další mikroregiony navazující svým územím na Turnov - z minulého období bylo běžné a pro vztah k okolním obcím 

přínosné, že se jejich jednání zúčastnil i zástupce vedení Města. 

Mikroregion Podkozákovsko – Mgr. Petra Houšková  

Mikroregion Český ráj – Mgr. Jana Svobodová 

 

Usnesení ZM č. 444/2014 

ZM bere na vědomí informaci o rozdělení kompetencí ve vedení města Turnov. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

 



8 Zápis Zastupitelstva Města Turnov 27.11.2014 

 

 

Usnesení ZM č. 445/2014 

ZM bere na vědomí, že Ing. Tomáš Hocke, jako starosta, řídí městskou polici dle zákona 553/1991 

Sb. o obecní policii v platném znění §3. 

(Hlasování: 25/0/1) 

  

Usnesení ZM č. 446/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova v Mikroregionu Podkozákovsko Ing. Jaromíra Pekaře. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova v Mikroregionu Podkozákovsko Mgr. Petru Houškovou od 

28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 447/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova v Mikroregionu Český ráj Mgr. Otakara Špetlíka. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova v Mikroregionu Český ráj Mgr. Janu Svobodovou od 

28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 448/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova v Mikroregionu Jizera Ing. Tomáše Hockeho. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova v Mikroregionu Jizera Mgr. Petru Houškovou od 

28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 449/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova v Euroregionu Nisa Ing. Jaromíra Pekaře. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova v Euroregionu Nisa Mgr. Petru Houškovou od 28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 450/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Ing. Tomáše Hockeho. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Mgr. Janu Svobodovou od 28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 451/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova ve Svazu měst a obcí České republiky Ing. Tomáše 

Hockeho, v komisích: finanční Ing. Jaromíra Pekaře, sociální Ing. Jaromíra Pekaře, cestovního 

ruchu PhDr. Hanu Maierovou, pro oblast školství Mgr. Otakara Špetlíka. 

ZM jmenuje zástupce města Turnova ve Svazu města a obcí České republiky Ing. Tomáše Hockeho, 

v komisích: finanční Ing. Tomáše Hockeho, sociální Mgr. Petru Houškovou, cestovního ruchu 

PhDr. Hanu Maierovou, pro oblast školství Mgr. Petra Houšková, od 28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 
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K bodu č. 9 

Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva města 

Na základě návrhu vzešlého z projednávání napříč zastupitelstvem města navrhuji jako předsedu 

finančního výboru pana RNDr. Josefa Uchytila. 

 

Usnesení ZM č. 452/2014 

ZM zvolilo předsedou finančního výboru RNDr. Josefa Uchytila, DiS. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

K bodu č. 10 

Změna zakládací listiny Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

RM na svém jednání dne 12. 11. 2014 rozhodla o rozšíření počtu členů dozorčí rady společnosti 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. Důvodem k tomuto kroku je připravovaná realizace projektu 

Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada a tak navýšení kapitálu společnosti. Změna spočívá 

v tom, že počet členů dozorčí rady se rozšiřuje na sedm. 

 

Diskuse: p. Zikuda, 

V diskuzi zaznělo: navrhovaní členové DR: p. Zikuda, p. Mikula, p. Špetlík, p. Hudec, p. Reichl, p. 

Svobodová, p. Hejduk (je v kompetenci rady města), diskuze o přínosu jednotlivých členů, návrh na 

snížení odměn členů DR – teď 4000,-Kč hrubého/rok (neuvolnění) 

 

Usnesení ZM č. 453/2014 

ZM rozhoduje o změně zakladatelské listiny společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. tak, že 

dosavadní znění článku Za šesté, odst. c),  se nahrazuje tímto novým zněním:  

c) Dozorčí rada 

Zřizuje se sedmičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy 

jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba 

je možná. Působnost dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. A § 198 a 199 zákona č. 

90/2012 Sb. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o 

obchodních korporacích. 

(Hlasování: 24/0/2) 

 

K bodu č. 11 

Zdravé město Turnov a MA 21 – organizační změny 

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 č. 52/2013 byl 

jmenován do funkce zodpovědného politika za Projekt Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21 

místostarosta Mgr. Otakar Špetlík. Z důvodu odchodu zodpovědného politika z funkce 

místostarosty je nutné schválit nového zodpovědného politika pro tuto oblast.  

 

Usnesení ZM č. 454/2014 

ZM odvolává z funkce zodpovědného politika za Projekt Turnov – Zdravé město a místní Agenda 

21 místostarostu Mgr. Otakara Špetlíka a jmenuje do této funkce místostarostku Mgr. Petru 

Houškovou.  

(Hlasování: 25/0/1) 
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K bodu č. 12 

Příspěvky občanů 

p. Hocke přednesl materiál pana xxxxxxxx, který se dotýká Kamaxu, pan xxxxxxx- osobně doplnil 

materiál 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Sekanina, p. Hodík 

V diskuzi zaznělo: kalící linka není tak škodlivá, jak se zdá, protože technologie jsou velmi přísně 

kontrolovány, problémem je doprava 

 

Informace členů zastupitelstva 

p. Soudský - omluvil pana Loukotu, protože je právě u porodu svého potomka 

p. Červinková - ocenila nejkrásnější vánoční strom, který je na náměstí Českého ráje a který 

darovala paní xxxxxxxxxxxxxxx 

Dále pan starosta pozval všechny na připravované akce města. 

 

K bodu nebylo přijato usnesení. 

 

V Turnově dne 3. prosince 2014 

 

 

 

 

 

Šárka Červinková        Mgr. Jaromír Frič 

 


