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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 8. prosince 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, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. 

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

Mgr. Michal Loukota, 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 

 

Omluveni: MUDr. Daniel Hodík 

Nepřítomni: MUDr. Daniel Hodík      

Navrhovatelé: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová 

Ověřovatelé: Mgr. Otakar Špetlík, RNDr. Josef Uchytil, DiS.      

Hosté:       Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

Zapisovatelka:   Monika Donátová 

 

Přítomno 5 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 

p. Hocke – návrh na doplnění bodů programů jednání 

- Jmenování správní rady Kulturního fondu Města Turnova 

- Příspěvky občanů 

 

Usnesení ZM č. 455/2014 

ZM schvaluje program jednání včetně doplněných bodů. 

(hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Koupě objektů České spořitelny na náměstí Českého ráje 

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. Záměr sestěhování odborů městského úřadu z více objektů do 

jednoho. Následně by byli pouze dva objekty městského úřadu – stará a nová radnice. 

 
Proč o této možnosti uvažujeme: 

- jedná se 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, rozpočtové náklady odvozené z prováděcího projektu 

rekonstrukce sirotčince (č.p. 466) činí  - bourací práce 193 tis. Kč vč. DPH, stavební práce 56 

mil. Kč vč. DPH 

- objekt prošel v roce 1998, generální rekonstrukcí a svým dispozičním uspořádáním vyhovuje 

provozu úřadu, došlo by pouze k lokálním úpravám interiéru, po stránce infrastruktury je 

objekt v dobré kondici (odhadované náklady 1-2 mil. Kč, možno rozložit v čase) 

- Česká spořitelna hodlá svou pobočku přesunout do přízemí objektu (historická i nová 

budova) s dobou nájmu 7+3+3 léta (možnost ukončení či redukce prostorů po 5-ti letech) za 

nájem 1 321 145,-Kč/rok 

- Dalším nájemníkem je Úřad práce ve 3. NP, který má smlouvu na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 6 měsíců za 420 000,-Kč/rok 

- Indikativní cena objektu činí 30 mil. Kč (cenový odhad není zatím zpracován) 

 

Zápory navrhovaného řešení 

- málo parkovacích míst (4 ve dvoře na vlastním pozemku, 2 ve dvoře na cizím pozemku) 

- energetická náročnost E (nejlepší je A – pasivní objekty, snažíme se obvykle dosáhnout u 

městských objektů třídy C), provozní náklady včetně daně z nemovitosti činí 2 043 000,-

Kč/rok 

- bezbariérovost objektu je řešena dvěma výtahy a mobilní plošinou, právě mobilní plošina je 

považována za komplikaci přístupu 

- objekt je památkově chráněn a je nutno s tímto ohledem přistupovat k opravám 

- závady – zemní vlhkost v celém objektu (suterén), poničené sádrokartonové podhledy 

v suterénu, lokální závady na fasádě a v interiéru 
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Diskuse: p. Hudec, p. Uchytil, p. Loukota, p. Kordová, p. Červinková, p. Sekanina, p. Kunetka, p. 

Hocke, p. Šmiraus, p. Maierová, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: stavba Maškovy zahrady bude velký finanční náklad a nezbydou žádné další 

finanční prostředky pro jiné investice (opravy škol, školek..), i v minulosti, když Město splácelo 

Střelnici, stále bylo dost finančních prostředků na akci Čistá Jizera, opravy komunikací atd., pokud 

nebudeme řešit otázku peněz, je třeba přemýšlet nad dopravou ve středu Města, spíše by bylo 

vhodné se zamyslet nad otázkou, umístění úřadu v místě, kam se občané dostanou auty, autobusy, 

otázka prodeje zbytných objektů, otázka stavby nového objektu, či rekonstrukce stávajícího objektu, 

cena za 1m2 v tomto případě nevychází zas tak špatně – 10 000Kč/m2, budova České spořitelny 

vždy bude vhodná pro kancelářské využití, nikdy se nebude moci přestavět na něco jiného, jedná se 

o památkově chráněný objekt, samozřejmě s tím jsou spojeny problémy – např. zateplení v tomto 

případě nepřipadá v úvahu, bylo by vhodné, aby konečné řešení bylo na ZM, které zváží, zda jsou 

na koupi finanční prostředky či nikoli 

 

Usnesení ZM č. 456/2014 

ZM pověřuje starostu města podáním nabídky 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.  

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho stanovením max. výše ceny, případně 

splátkového kalendáře, která bude uvedena v nabídce ke 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. 

(Hlasování: 20/5/1) 

 

K bodu č. 2 

Jmenování správní rady Kulturního fondu Města Turnova 

Kulturní fond Města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města č.226/2008 ze dne 

27.11.2008, jako trvalý účelový fond Města Turnova podle § 84 d) zákona č.128/2000 Sb, o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů.  Tento fond Město zřizuje k zajištění finanční podpory kulturních 

aktivit na území města Turnova. Kulturní fond  se řídí dle statutu fondu, který je platný od 1.1.2009.  

Dle článku 6 tohoto Statutu je jmenována zastupitelstvem správní rada Kulturního fondu Města 

Turnova, která rozhoduje o finančních prostředcích fondu. Zastupitelstvo správní radu jmenuje po 

projednání se členy kulturní komise RM.  

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Maierová, p. Kunetka, p. Kordová, p. Houšková, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: vzhledem k množství podaných žádostí se kulturní komise nestihne zabývat svou 

hlavní činností, proto správní rada zkontroluje vyúčtování příspěvku a následně svým 

odsouhlasením dá podnět k vyplacení zbývajících 50%, ve správní radě nyní budou členové, kteří 

nečerpají příspěvky z kulturní komise, je zde i ekonomický zástupce, kulturní komise má jasná a 

pevná pravidla své činnosti, je dobře, aby měla prostor k řešení těchto záležitostí a nezabývala se 

v 80% vyúčtováním 
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Usnesení ZM č. 457/2014 

ZM odvolává bývalé členy správní rady Kulturního fondu Města Turnova: ThMgr. Ondřej Halama, 

Jana Adamová, PhDr. René Brož, Bc. Radek Drašnar, Mgr. Petr Haken, PhDr. Vladimíra 

Jakouběová, Jiří Kohoutek, Eva Kordová, Mgr. Petr Kučera, Dagmar Landrová, Mgr. Bohuslav 

Lédl, PhDr. Hana Maierová, PhDr. Vratislav Mareš, David Pešek, Mgr. Otakar Špetlík, Petr Záruba, 

Jana Zajícová. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 458/2014 

ZM jmenuje správní radu Kulturního fondu Města Turnova v tomto složení: Mgr. Blanka Blažková, 

PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Radka Šimůnková. 

(Hlasování:  25/0/1) 

 

K bodu č. 3 

Příspěvky občanů 

xxxxxxxxxxx – okomentování situace ve správní radě kulturního fondu 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

V Turnově dne 15. prosince 2014 

 

 

 

 

Mgr. Otakar Špetlík       RNDr. Josef Uchytil, DiS. 


