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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 29. ledna 2015 

 
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 

  

Nepřítomni:                     MUDr. Daniel Hodík,      

  

Omluveni: 

 

Ověřovatel:  

      

 

Mgr. Otakar Špetlík, Eva Kordová 

  

Zapisovatel:   Ing. Jana Chlupová 

 

Hosté:   Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

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 

p. Hocke přednesl návrh na doplnění programu: 

- byl stažen bod Prodej objektu Bio Ráj  

- byl stažen bod Správní rada sportovního fondu 

- bod Žádosti na MŠMT a spoluúčast města, vložen za bod 13 

- doplněk k bodu 8. Finanční záležitosti – návrh rozpočtu města na rok 2015 

 

p. Sekanina - termín dodání podkladů před jednáním ZM (většina podkladů byla vyžádána na 

pracovním jednání zastupitelů)  

 

Usnesení ZM č. 1/2015 
ZM schvaluje program jednání včetně doplňujících bodů. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Projednání studie ul. Nádražní v úseku viadukt-Ohrazenice 

V této chvíli vám předkládáme studii řešení Nádražní ulice v úseku viadukt Přepeřská – 

Ohrazenice. V rámci zpracování studie byly řešeny dva zásadní problémy: 

- tvar a přednosti u křižovatky u viaduktu 

- prostorové uspořádání samotné komunikace 

Prostorové uspořádání ulice bylo zpracováno v šesti variantách. Jako velkým problémem se ukázaly 

majetkové poměry. Ve své podstatě je po celé délce řešeného úseku Nádražní ulice cca 2 šířkové 

metry pozemku od domů v soukromém vlastnictví. Na těchto pozemcích jsou v současné době 

postaveny chodníky. Jedná se celkem o 77 vlastníků. 

Ve středu 21.1.2015 proběhlo v I.ZŠ v Alešově ulici představení studie občanům Turnova a hlavně 

obyvatelům dotčené části Nádražní ulice. Zúčastnilo se cca 60 občanů. Jednotlivé připomínky a 

požadavky budou postupně vyhodnoceny a zpracovány. Studie se bude ještě v detailech upravovat 

(počet a délka parkovacích zálivů, rozmístění stromů a lamp veřejného osvětlení), ale principiálně 

by měla být v hlavních myšlenkách zachována. K úpravám ještě dojde na katastru Ohrazenic. 

Studie je vystavena na stránkách města: http://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-

investice/ 

Připomínky lze zasílat na městský úřad do 10. února 2015 

 

Diskuse: p. Tomsa, p. Sekanina, p. Maierová, p. Hocke, p. Tomášek, p. Hudec, p. Kunetka, p. 

Červinková, p. Šorejs, p. Knížek, p. Grund (občan) 

V diskusi zaznělo: řešení směrových oblouků v křižovatce (nutné větší poloměry, špatná 

zkušenost), diskuze o změně přednosti jízdy oproti stávajícímu stavu, statistika, modelace 

dopravních toků – zpochybnění navrhovaného řešení, komentování stávající situace, upozornění na 

chyby v minulosti 

 

Usnesení navrhované panem Sekaninou:   

ZM schvaluje studii Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku viadukt – Ohrazenice s těmito 

podmínkami: 

- navrhované řešení se bude v maximální míře vyhýbat soukromým pozemkům 

- křižovatka u viaduktu bude koncipovaná bez změny přednosti v jízdě (hlavní silnice centrum 

Turnova – Ohrazenice) a všechna tři ramena budou umožňovat obousměrný provoz 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/
http://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/
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- prostorové řešení ulice: 

a) obousměrná komunikace 

b) ve směru Ohrazenice - Turnov  je cyklopruh veden podél komunikace 

c) ve směru Turnov – Ohrazenice je cyklopruh veden podél chodníku, nebo je jeho součástí 

d) parkovací zálivy po obou stranách komunikace 

e) chodníky po obou stranách 

f) projekt bude dále řešit: zeleň, veřejné osvětlení a mobiliář 

(Hlasování: 2/16/8) – usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 2/2015 

ZM schvaluje studii Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku viadukt – Ohrazenice s těmito 

podmínkami: 

- navrhované řešení se bude v maximální míře vyhýbat soukromým pozemkům 

- křižovatka u viaduktu bude koncipovaná se změnou přednosti jízdy (hlavní silnice centrum 

Turnova – Přepeře) a všechna tři ramena nudou umožňovat obousměrný provoz 

- prostorové řešení ulice: 

a) obousměrná komunikace 

b) ve směru Ohrazenice - Turnov  je cyklopruh veden podél komunikace 

c) ve směru Turnov – Ohrazenice je cyklopruh veden podél chodníku, nebo je jeho součástí 

d) parkovací zálivy po obou stranách komunikace 

e) chodníky po obou stranách 

f) projekt bude dále řešit: zeleň, veřejné osvětlení a mobiliář 

(Hlasování: 23/0/3) 

 

K bodu č. 3 

Koupě objektů Spořitelny 

Na základě jednání ZM 8. 12. 2014 byla podána starostou nabídka na koupi objektů České 

spořitelny v Turnově. Město Turnov nabídlo za objekty České spořitelny cenu 15 mil. Kč. Nabídka 

byla posouzena a byli jsme vyzváni k podání nabídky do 2. kola do 30. ledna 2015. Zároveň bylo 

vyvoláno ze strany České spořitelny jednání s městem Turnov, které se uskutečnilo 26. ledna na 

generálním ředitelství České spořitelny v Praze. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Uchytil, xxxxxxxxxx (občanka), p. Kunetka 

V diskuzi zaznělo: dotaz na finanční situaci města, diskuze o počtu zájemců, spojitost případné 

koupě s dalšími prioritami města v letech 2015-2019, zmíněn byl i Koňský trh 

 

Usnesení navržené panem Kunetkou: 

ZM nedoporučuje starostovi města, aby se zúčastnil dalšího kola výběrového řízení na koupi 

objektu spořitelny. 

(Hlasování: 6/14/6) – usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 3/2015 

ZM bere na vědomí o vývoji 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. 

(Hlasování: 19/0/7) 
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K bodu č. 4 

Prodej pozemku parc. č. 697/2, k.ú. Mašov u Turnova 

Majitelé nemovitostí v Mašově, tj. pozemků parc.č. st. 626 a 706/1, k.ú. Mašov u Turnova mají 

zájem si odkoupit pozemek parc.č. 697/2 ost.plocha o výměře 498 m2, k.ú. Mašov u Turnova z 

vlastnictví Města Turnov. O uvedený pozemek se starají, sekají ho, neboť jim zároveň slouží jako 

jediný možný přístup na veřejnou komunikaci od jejich nemovitostí. Pozemek nelze jinak využít, 

Pro město nemá žádný jiný význam ani jiné využití. V novém územním plánu je pozemek parc.č. 

697/2, k.ú. Mašov u Turnova zahrnutý do zeleně sídelní a přírodního charakteru (ZSP) a 

bezprostředně na něj navazuje sesuvné území jako v celém okolí Hlavatice. Zájemci o odkoupení 

uvedeného pozemku nabízeli celkovou kupní cenu ve výši 20.000 Kč, tj. 40,16 Kč/m2 (obdobný 

případ prodeje zbytkového pozemku v zelené ploše byl v loňském roce řešen v k.ú. Bukovina u 

Turnova. RM usnesením RM č. 326/2014 schválila vyhlášení záměru prodeje požadovaného 

pozemku za cenu 90,- Kč/m2, jako cenu obvyklou pro tento druh pozemku a všech nákladů s 

prodejem spojených. Zájemci mají i přes navýšení kupní ceny zájem o odkoupení pozemku parc.č. 

697/2 ostatní plocha o výměře 498 m2, k.ú. Mašov u Turnova do svého vlastnictví. 

 

Usnesení ZM č. 4/2015 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 697/2 ostatní plocha o výměře 498 m2, k. ú. Mašov u 

Turnova do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu ve výši 44.820 

Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem 

spojených. S novými vlastníky bude zároveň uzavřena smlouva o bezplatném zřízení věcného 

břemene - služebnosti cesty pro každého vlastníka sousedních nemovitostí - st.p.č. 488, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, jiná st., p.p.č. 702, 703, 704, 706/3, k. ú. Mašov u Turnova. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

K bodu č. 5 

Prodej části pozemku parc.č. 862/12, k.ú. Daliměřice na výstavbu nové trafostanice 

ČEZ Distribuce, a.s. zadalo zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové kompaktní 

distribuční trafostanice DTS 35/0,4kV. Na základě územního plánu je pro pozemek p.č. 862/12, k.ú. 

Daliměřice vymezena stabilizovaná plocha s funkčním využitím "Zeleň sídelní a přírodního 

charakteru (ZSP)".  Podmínky této plochy výstavbu nové trafostanice umožňují. ČEZ Distribuce, 

a.s. požaduje nejprve uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o 

právu stavby, které je podmínkou pro zahájení zpracování projektové dokumentace a zároveň bude 

použita pro stavebním řízení. Následně v případě realizace výstavby nové trafostanice by došlo k 

zaměření stavby a převodu pozemku kupní smlouvou. 

 

Usnesení ZM č. 5/2015 

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 862/12, k.ú. Daliměřice o výměře přibližně 20 m2 na 

výstavbu nové trafostanice do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 1.500 

Kč/m2 a všech nákladů s prodejem spojených. Prodej bude uskutečněn smlouvou o smlouvě 

budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby, kupní smlouva bude uzavřena až po 

realizaci stavby trafostanice. 

(Hlasování: 25/1/0) 
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K bodu č. 6 

Směna pozemků parc.č. 1258/3 a parc.č. 1259/3, k.ú. Mašov u Turnova 

V souvislosti s rekonstrukcí návsi v Mašově se na nás obrátili manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s 

nabídkou převodu části pozemku parc.č. 1258, k.ú. Mašov u Turnova o výměře cca 100 m2. 

Uvedenou část pozemku chtějí Městu Turnov darovat. Při prověřování mapových pokladů k 

uvedené nabídce a následném šetření situace na místě bylo zjištěno, že naopak mapovaná cesta 

p.p.č. 1259/3 ost.plocha o výměře 71 m2 ve vlastnictví města je součástí zaploceného vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxx. Tato mapovaná cesta neslouží veřejnosti, jedná se o slepou odbočku pouze k 

domu čp. 10. Veškeré náklady se směnou spojené budou placeny smluvními stranami polovinou. 

 

Usnesení ZM č. 6/2015 
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Mašov u Turnova, geometrickým plánem nově odměřený 

pozemek parc.č. 1258/3 ost.pl. o výměře 107 m2 přejde ze soukromého vlastnictví manželů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví Města Turnov a pozemek parc.č. 1259/3 ost.pl. o výměře 71 

m2 z vlastnictví Města Turnov přejde do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Náklady se směnou pozemků spojené uhradí smluvní strany polovinou. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

K bodu č. 7 

Prodej pozemku na Malém Rohozci na stavbu rodinného domu 

Na základě dlouhodobého vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů na 

Malém Rohozci nám byla nyní doručena žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej jednoho z těchto 

pozemků. Má zájem konkrétně o prodej pozemku parc.č. 145/18 o výměře 1027 m2, k.ú. Malý 

Rohozec. Akceptuje požadovanou cenu 1.000 Kč/m2. Jeho záměrem je na pozemku postavit 

rodinný domek pro trvalé bydlení a to v co nejbližší době. 

 

Diskuse: p. Zikuda, p. Hocke, p. Kordová 

V diskuzi zaznělo: nedostatečná šířka komunikace k této lokalitě a do Mokřin, na základě změny 

územního plánu byla zástavba a zasíťování pozemků povoleno, byly již investovány peníze města 

 

Usnesení ZM č. 7/2015 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 145/18 o výměře 1027, k.ú. Malý Rohozec do vlastnictví 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu 1.027.000 Kč, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou. 

(Hlasování: 25/1/0) 

 

K bodu č. 8 

Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2015 

Příjmy předpokládáme ve výši 321256 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 248192 tis. Kč, v 

kapitálových výdajích ve výši 155464 tis. Kč a financování ve výši 82400 tis. Kč. Návrh rozpočtu 

na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 

2015 se celkové zadlužení města sníží o částku 23506 tis. Kč (splátky úvěrů), během roku 2015 je 

předpoklad navýšení o – přijetí nového dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč na investice 

(výstavba areálu Maškova zahrada), a to na částku 112985 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Kordová, p. Houšková, p. Maierová, p. Báča, p. Špetlík, p. Mikula, p. 

Soudský, p. Sekanina, p. Jiránek, p. Kunetka, p. Červinková 
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V diskuzi zaznělo: diskuze nad rozpočty knihovny, KCT, Bio ráj, připomínka nákupu biopopelnic, 

rozklikávací rozpočet, nad rozpočtovým určením daní (malá závislost města na podnikatelských 

subjektech), přesun prostředků z revitalizace rybníčků na most v Metelkových sadech, financování 

případné koupě objektů České spořitelny 

 

Usnesení navržené panem Kunetkou: 

ZM ukládá Městu Turnov nákup hlasovacího zařízení dle nejlepší nabídky z prosince 2014. 

(Hlasování: 11/7/8) – usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 8/2015 

ZM schvaluje rozpočet města na rok 2015 a rozpočty peněžních fondů na rok 2015. 

Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu: 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 321 255 560,00 Kč 

z toho: 

daňové příjmy 206 945 000,00 Kč 

nedaňové příjmy 59 408 000,00 Kč 

 kapitálové příjmy 13 056 000,00 Kč 

transfery 41 846 560,00 Kč 

 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 403 655 560,00 Kč 

z toho: 

běžné výdaje 247 691 560,00 Kč 

kapitálové výdaje 155 964 000,00 Kč  

 

Financování ve výši 82 400,00 Kč 

z toho: 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 105 905 936,00 Kč 

splátky půjček – 23 505 936,00 Kč 

a zároveň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, 

příspěvků, půjček a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a 

právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části 1c návrhu rozpočtu na rok 2015. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 97/2008 delegovalo pravomoc schvalovat nutné 

rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce radě města. Z tohoto důvodu Vám 

předkládáme schválený návrh rozpočtového opatření č. 5 radou města dne 31.12.2014 usnesením č. 

710/2014 – změnu rozpočtu na rok 2014 dle přiložené tabulky. Po těchto rozpočtových změnách se 

příjmy navýší o 108 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 340685 tis. Kč, výdaje se navýší o 108 tis. Kč, tj. 

celkové výdaje činí 409626 tis. Kč a financování se nemění a zůstává na částce 68941 tis. Kč.  

 

Usnesení ZM č. 9/2015 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 na rok 2014 v příjmové části ve výši 340685 tis. Kč, 

navýšením o 108 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 409626 tis. Kč, navýšením o 108 tis. Kč, a 

financování ve výši 68941 tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 

2014). 

(Hlasování: 26/0/0) 
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K bodu č. 9 

Příspěvky občanů 

p. Pešek - jednatel KCT - navrhuje diskusi a schůzku se zastupiteli k objasnění některých problémů, 

o kterých zastupitelé nemají úplný přehled 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 10 

Přestávka 

 

K bodu č. 11 

Zálohy sportovním subjektům z položky Tělovýchovná činnost 

Vzhledem k tomu, že podle platných Rozpočtových pravidel sportovní komise budou vypočtené 

částky pro jednotlivé subjekty rozděleny až v květnu, nebudou dotčené organizace schopny 

předfinancovat nutné výdaje uskutečněné v 1. čtvrtletí tohoto roku. Proto je možné podle čl. 4c) 

Pravidel čerpat zálohu do výše 50% loňského příspěvku. Z tohoto důvodu žádají tyto sportovní 

subjekty o zálohu na provoz ve výši: 

 

TJ Sokol Turnov 300.000 Kč 

AC Syner Turnov 300.000 Kč 

Tělovýchovně sportovní club Turnov 150.000 Kč 

Fotbalový klub Pěnčín Turnov 190.000 Kč  

Tělovýchovná jednota Turnov 300.000 Kč 

Sportovně střelecký klub Olympia 12.500 Kč 

Bruslařský a hokejový klub Turnov 25.000 Kč 

SVČDM – “Nejlepší sportovec roku 2014” 70.000 Kč 

CELKEM 1.347 500 Kč 

 

Diskuse: -  
 

Usnesení ZM č. 10/2015 
ZM schvaluje zálohové zaslání příspěvků na provoz sportovním subjektům dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Čerpání příspěvku pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, Sportovního fondu a Kulturního fondu 

 

Usnesení ZM č. 11/2015 

ZM bere na vědomí poskytnuté finanční příspěvky z Kulturního fondu, Sportovního fondu a 

příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže za rok 2014. 

(Hlasování: 25/0/0) 
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K bodu č. 13 

Navýšení základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o. 

Po konzultacích s odborníkem na daňovou problematiku Ing. Lumírem Šubertem a paní notářkou 

Mgr. Martinou Pokornou jsme dospěli k nejvýhodnějšímu řešení vložení potřebných financí pro 

realizaci stavby Maškovy zahrady. Proto Vás prosím o schválení navýšení základního kapitálu 

společnosti Městská sportovní Turnov, s r. o. o částku 180.000.000,- Kč, ve které je obsažena i jistá 

rezerva (zálohy na energie, TDI, dozor finanční, dozor geologický). Usnesení formulovala paní 

notářka. 

Financování stavby Maškova zahrada (180 mil. Kč) 

Rok 2015 - v rozpočtu města Turnova je vyčleněno 120 mil. Kč (Kapitálové výdaje, OSM ř. 480) 

Rok 2016 – v rozpočtu města bude vyčleněno jako vklad do MST s r. o. 30 mil. (z investičního 

potenciálu města) 

Dalších 30 mil. Kč si buď budeme muset půjčit (klasický úvěr nebo revolving) nebo prodat 

komerční pozemek v Maškově zahradě. 

Diskuse: -  

 

Usnesení ZM č. 12/2015 

Město Turnov jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní 

Turnov, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 51101, identifikační číslo 259 41 640,  

rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:  

 

--- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 180.000.000,--Kč (slovy: jedno sto osmdesát 

milionů korun českých), tedy z původní výše 38.247.000,--Kč (slovy: třicet osm milionů dvě stě 

čtyřicet sedm tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 218.247.000,--Kč (slovy: dvě 

stě osmnáct milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých).  

 

--- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem s přednostním právem 

jediného společníka k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti převzetím vkladové 

povinnosti.  

 

---Lhůta pro převzetí vkladové povinnost společníka s využitím přednostního práva se stanoví na 1 

(jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu.  

 

--- Pokud společník převezme vkladovou povinnost, zvýší se jeho základní podíl ve společnosti. 

Nový podíl jiného druhu nevznikne.  

 

--- Město Turnov uděluje souhlas k tomu, aby vkladovou povinnost převzal až do výše navrženého 

zvýšení jediný společník, město Turnov, identifikační číslo 002 76 227, Antonína Dvořáka 335, 

51101 Turnov.  

 

--- Město Turnov připouští možnost zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky 

společníka vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, když jediný společník 

má za společností pohledávku z titulu zápůjčky dle smlouvy o zápůjčce z 8.10.2014 ve výši 

1.000.000,--Kč  (jeden milion korun českých) a pohledávku z titulu smlouvy o půjčce z 20.12.2013 

ve výši 1.320.000,--Kč (jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých).  Připouští se tedy možnost 

zvýšení základního kapitálu započtením pohledávky v této výši – celkem 2.320.000,--Kč (dva 

miliony tři sta dvacet tisíc korun českých). Zbývající část vkladu bude uhrazena peněžitým vkladem 
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jediného společníka, částka 177.680.000,--Kč (jedno sto sedmdesát sedm milionů šest set osmdesát 

tisíc korun českých) bude splatná do 31.12.2016 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce 

šestnáct). 

 

--- Účinnost zvýšení základního kapitálu nastane zápisem do obchodního rejstříku. 

 

--- Město Turnov dále schvaluje návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky společníka vůči 

společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti. 

(Hlasování:25/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a spoluúčast města  

Byly předloženy informace o žádostech, které jsou posílány na Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy ČR do výzvy Státní podpora sportu pro rok 2015 do programu 133510.  

 

Jedná se celkem o 3 žádosti, v jedné figuruje město Turnov jako žadatel a v dalších dvou žádostech 

se předpokládá s finanční pomocí města při financování spoluúčasti na dotaci. 

Jedná se o následující dotace: 

1. BHK Turnov – žádost o pořízení stroje/rolby pro úpravu ledové plochy na zimním stadionu 

v Maškově zahradě. 

Celkové předpokládané náklady projektu: 4.000.000 Kč 

Požadovaná výše dotace (85%): 3.400.000 Kč 

Spoluúčast žadatele: 0 Kč 

Další zdroje, spoluúčast města (15%): 600.000 Kč 

 

2. TJ Turnov – žádost na víceúčelovou halu – házené (přetlaková hala) na hřišti v Daliměřicích 

Celkové náklady s DPH: 2.861.000,- Kč 

Požadovaná dotace z MŠMT: 2.000.000,- Kč 

Spoluúčast: 861.000,- Kč (z pravidelného rozpočtu Sportovní komise: 500 tis. Kč, přímá 

"požadovaná" položka z rozpočtu města: 300 tis. Kč, z jiných zdrojů TJ: 61.000,- Kč) 

Budoucí provozní náklady: 310 000,-Kč z toho příjmy cca 240 000,-Kč 

 

3. Město Turnov – nový povrch na hřiště u gymnázia 

Celkové náklady: 1.462.900,- bez DPH a 1.770.109 Kč včetně DPH. 

žádost o dotaci na 1.200.000 Kč 

spoluúčast města 570.109 Kč  

 

4. Fotbalové hřiště s umělou trávou – pro rok 2016 

V jednání na podání žádosti byl i projekt fotbalového hřiště s umělou trávou, ovšem po konzultaci 

jsme letos od záměru ustoupili s tím, že projekt budeme připravovat na příští rok.  

Přepokládaná částka na realizaci: 13.000.000,- Kč 

Spoluúčast města by měla být 30%, tj. 3.900.000,- Kč 

 

Diskuse: p. Zikuda, p. Knížek, p. Báča, p. Mikula, p. Frič, p. Kříž, p. Maierová, p. Sekanina, p. 

Špetlík, p. Svobodová, p. Soudský 

 

V diskuzi zaznělo: zastupitelé v diskuzi se vyslovili, proč podpořit či nepodpořit záměry, dotazovali 

se na projednání v příslušných komisích 
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Usnesení ZM č. 13/2015 

ZM souhlasí s podáním žádosti do dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, Státní podpora sportu pro rok 2015 - Program 133 510 (podpora v investiční oblasti) na 

rekonstrukci sportovního povrchu na hřišti u gymnázia. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 14/2015 
ZM bere na vědomí podání žádosti do dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, Státní podpora sportu pro rok 2015 - Program 133 510 sportovních organizací Tělovýchovné 

jednoty Turnov na víceúčelovou přetlakovou halu. 

(Hlasování: 21/1/3) 

 

Usnesení ZM č. 15/2015 
ZM bere na vědomí podání žádosti do dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, Státní podpora sportu pro rok 2015 - Program 133 510 sportovních organizací Bruslařského a 

hokejového klubu Turnov na pořízení rolby na úpravu ledové plochy na zimním stadionu. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 16/2015 
ZM bere na vědomí informaci o připravované realizaci projektu fotbalového hřiště s umělou trávou 

pro následující rok 2016. 

(Hlasování: 19/2/4) 

 

Usnesení ZM č. 17/2015 
ZM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2015 potřebných na 

spoluúčast při financování investice Bruslařského a hokejového klubu Turnov (rolba na zimní 

stadion) ve výši 600.000,-Kč. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

ZM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2015 potřebných na 

spoluúčast při financování investice TJ Turnov (přetlaková hala) ve výši 800.000,-Kč. 

(Hlasování: 7/6/12) – usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 18/2015 
ZM ukládá Janě Svobodové zajistit projednání projektu nafukovací haly na Daliměřicích ve 

sportovní komisi RM. 

(Hlasování: 24/0/1) 

 

K bodu č. 15 

Zpráva o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2014 

12. ledna 2015 proběhlo setkání Pracovní skupiny pro Projekt, která doporučila pokračovat v 

projektu a usilovat o postup do vyšší kategorie. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Kordová 

 

V diskuzi zaznělo: postup z kategorie D do kategorie C otázkou prestiže, na začátku projektu postup 

do vyšší kategorie obnášelo i finanční příspěvek, co v současné době již neplatí.  

Dotaz zastupitelům předal i p. Josef Kunetka v souvislosti s průmyslovou zónou na Vesecku  
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Usnesení ZM č. 19/2015 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2014 a souhlasí s 

pokračováním projektu v roce 2015. 

(Hlasování: 24/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 20/2015 

ZM odvolává členy Pracovní skupiny Projektu Turnov – Zdravé město a MA 21 PhDr. Hanu 

Maierovou, Mgr. Otakara Špetlíka, Evu Kordovou, Kateřinu Doubravovou, Mgr. Hanu 

Kocourovou, Ing. Miloslavu Šípošovou, Ing. Jana Zárybnického, RNDr. Miroslava Vargu, Ing. Evu 

Krskovou, Mgr. Petru Houškovou, PhDr. Mgr. Reného Brože, Ing. Tomáše Špinku, MgA. Lukáše 

Hajna, ThMgr. Ondřeje Halamu, Pavla Charouska, MUDr. Jaroslava Frömla, Ing. Václava 

Formánka, Mgr. Dagmar Rakoušovou, Boženu Zajíčkovou, Dagmar Bláhovou a ruší tak usnesení 

ZM č. 194/2011. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 21/2015 

ZM jmenuje členy Pracovní skupiny pro Projekt Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21 ve 

složení Dagmar Bláhová, Eva Kordová, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Eva Krsková, Ing. Jan Zárybnický, 

Mgr. Dagmar Rakoušová, Ing. Václav Formánek, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Miloslava Šípošová, 

Mgr. Otakar Špetlík, RNDr. Miroslav Varga, MUDr. Jaroslav Fröml, Zbyněk Báča, Jiří Mikula. 

(Hlasování: 22/0/3) 

 

K bodu č. 16 

Tradiční vánoční trhy 

Po řadu let se tyto trhy konaly v prostoru Náměstí Českého ráje a to až do roku 2013, kdy se trhy 

poprvé uskutečnili převážně ve Skálově ulici. V roce 2014 byly potom trhy opět organizovány ve 

Skálově ulici s tím, že pódium pro doprovodné kulturní programy bylo umístěno v areálu Muzea 

Českého ráje před Kamenářským domem. Mgr. Houšková doplnila materiál o stanovisko ze 

schůzky, kde byli přítomni: vedení KCT, zástupci Muzea ČR a Městské policie a projednáno i 

stanovisko od p. Vaňátka. Z této schůzky vyšla kompromisní varianta. Část ponechat na náměstí u 

kašny směrem k Prioru a kostelu sv. Františka a dál do Skálovy ulice, kde by probíhal kulturní 

program stejně tak i v prostorách muzea. Varianta přesunu zpět na náměstí - byla oponována 

dopravní situací přes náměstí i ze strany stánkařů (bezpečnost stánků na hraně silnice) a kvalitou 

ozvučení. Dále komise navrhla zkrátit trhy na 2 dny pátek a sobota.  

 

Diskuse: p. Frič, p. Špetlík, p. Kordová, p. Loukota, p. Maierová, p. Houšková, p. Šorejs, p. Mikula 

 

V diskuzi zaznělo: atmosféra na náměstí byla lepší, uznávám, že byl problém s dopravou, všichni 

členové kulturní komise se převážně shodli na variantě ponechat částečně na náměstí a část ve 

Skálově ulici, do dvora muzea se nevejde větší množství lidí, je opravdu velký zájem prodejců 

prodávat v Turnově a bylo by potřeba řešit i tuto skutečnost a pokud by trhy zůstali na náměstí – tak 

by bylo vzhledem k zájmu prodejců obsazeno celé náměstí 

 

Usnesení dle p. Mikuly: 

ZM ukládá vedení města zajistit pořádání vánočních trhů v roce 2015 v prostorách Náměstí 

Českého ráje. 

(Hlasování: 7/4/14) – usnesení nebylo přijato 
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Usnesení dle p. Maierové: 

Usnesení ZM č. 22/2015 

ZM ukládá vedení města zajistit pořádání vánočních trhů v roce 2015 v prostorách náměstí Českého 

ráje v části u kašny včetně podia s pokračováním do Skálovy ulice. 

(Hlasování: 19/1/5) 

 

K bodu č. 17 

Kontrolní výbor 

Předložen plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015. Na základě náročné činnosti kontrolního 

výboru (provedené kontroly, vypracovávání zpráv z kontrol, pravidelné setkávání kontrolního 

výboru jednou měsíčně, časová náročnost) se členové kontrolního výboru jednomyslně shodli na 

podání návrhu na symbolické roční odměny členům (na základě zhodnocení činnosti a prezenční 

listiny), kteří zároveň nejsou členy ZM. 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Špetlík, p. Kříž 
 

V diskuzi zaznělo: nerozumím,  jak výbor chce kontrolovat potřebnost projektů, lépe specifikovat co to 

je projet, otázku odměn členům je vhodné řešit zpětně s ohledem na práci vykonanou nad standartní 

rámec činnosti (pověření od ZM na velké investiční akce apod.) 

 

Usnesení ZM č. 23/2015 
ZM schvaluje plán činností kontrolního výboru na rok 2015 s úpravou v bodě 10 – Kontrola 

následného využití projektových dokumentací.  

(Hlasování: 22/0/1) 

 

ZM schvaluje projednání ročních odměn členů kontrolního výboru na základě hodnocení činnosti 

kontrolního výboru a prezenční listiny v prosinci 2015 a následně ve stejném období i po zbytek 

mandátu kontrolního výboru (poslední projednání se uskuteční v září 2018). 

(Hlasování: 2/9/13) – usnesení nebylo přijato 

 

K bodu č. 18 

Zprávy zastupitelů  

p. Hudec - jedná se o problém v ulicích 28. října a ul. Kinského na přechodech, kde je broušená žula 

– nebezpečná, protože klouže nejen v zimním období ale i v létě, odpověď starosty – je pravda, že 

se žula smeká, sypeme pískem, budeme se snažit žulové desky zdrsnit, vyzkoušíme to na jednom 

přechodu 

p. Maierová - v úterý krajské zastupitelstvo schvalovalo výzvy - pro hasiče, na památky a kulturní 

aktivity, pro životní prostředí a sociální oblast 

p. Šorejs - jak jsou vyřešeny pozemky pod garážemi u Střelnice, odpověď starosty – je pravda, že 

asi 5 pozemků je v majetku města, ostatní jsou již majetkově vyřešeny, budu se tím zabývat 

p. Loukota - dávám na zvážení nákup software na evidenci majetku města, navrhuji usnesení: 

 

Usnesení ZM č. 24/2015 
ZM pověřuje odbor vnitřních věcí prověřit možnost nákupu software na evidenci majetku ve 

vlastnictví města Turnova a nabídku předložit na jednání ZM dne 25. 2. 2015. 

(Hlasování: 24/0/1) 

 

p. Červinková - bezdomovci se stahují v zimním období do haly na nádraží, odpověď starosty - 

městská policie to řeší každý den a řeší se to i s Českými drahami, nutnost osadit informační cedule 
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p. Kordová - problém s bezdomovci jsme v knihovně částečně vyřešily tím, že jsme je vytěsnili do 

přízemních prostor, ale nadále se to řeší s městskou policií. 

p. Houšková - tyto bezdomovci mají možnost jít do azylového bydlení do Liberce, ale zjevně to 

nevyužívají. 

p. Hocke - pozval všechny zastupitele na městský ples, který se bude konat 30.1.2015, a dále 

pracovní jednání ZM 19.2.2015 

 

V Turnově dne 5. února 2015 

 

 

 

 

 

Eva Kordová         Mgr. Otakar Špetlík 

 

 

 

 

 

 

 

 


