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Zápis 

Zastupitelstva 3 Města Turnov 

ze zasedání dne 26.03.2015  
 

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, 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, Mgr. Michal 

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

Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, 

RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 
Nepřítomni: Mgr. Jaromír Frič, Ing. Miroslav Šorejs Ing. Petr Soudský 

 

Hosté: PhDr.Richter, MUDr. Nečesaný, Prof. Mos, Ing. Müller, Ing. Janoušek, p. Dědek, 

Ing. Domažlík, p. Bělohlávek, p. Pelc, p. Malý, p. Šebesta, p. Knobloch, p. Jaček,  

Ověřovatelé: Eva Kordová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Zapisovatelka Monika Donátová 

 

Přítomno 15 občanů 
 

 

 

 

 

 

 

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke 

konkrétním diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je 

možné 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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1. Úvod   
 

Rozprava:  
p. Svobodová – stažení bodu č. 15 - Rozdělení finančních příspěvků z komise pro cestovní ruch a 

zahraniční spolupráci  - třeba v komisi přehodnotit výši příspěvků, aby zůstala rezerva na spolupráci 

s partnerskými městy    

p. Loukota – návrh na vložení bodu - Zhodnocení návštěvy pana prezidenta  

 

usnesení ZM č. 132/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání s vyloučením a vložením bodů dle návrhů. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  

 

Zhodnocení návštěvy pana prezidenta 
Diskuse: p. Loukota, p. Hudec 

 

V diskusi zaznělo: poděkování panu Uchytilovi za předání Turnovské výzvy a všem zastupitelům, kteří 

výzvu podepsali; je dobré se nebát ozvat a je dobré se nebát říci nahlas, že se nám něco nelíbí; zazněl i 

protinázor - je nedůstojné pana prezidenta vyzývat při návštěvě Českého ráje, výzva měla být zaslána 

poštou do kanceláře prezidenta republiky  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

 

2. Ocenění ČTENÁŘ ROKU 2015 - TÁTA ČTENÁŘ  
  

Rozprava:       V diskusi zaznělo: již po 4. se předává titul Táta čtenář, loni se oceňovala celá rodina; 

předává pan starosta Ing. Tomáš Hocke, a pan Richtr - diplom a poukázka na nákup knih 

3. místo – Ondřej Zajíc, syn Šimon 

2. místo –  Radim Pochop a syn Jáchym 

1. místo – Jiří Moudrý s dcera Lucie a syn Lukáš 
 

3. Městská knihovna - prezentace   
 

Rozprava:       Na základě schvalování investičních priorit města Turnova v letech 2014 - 2018, v 

návaznosti na Strategický plán města, jsme na dnešní jednání ZM pozvali odborníka z oblasti knihovnictví 

a informatiky PhDr. Víta Richtra, čestného předsedu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.  

Navazujeme touto prezentací na řadu jednání v RM a následně v ZM v období let 2007 - 2010. V roce 

2010 usnesením RM byla schválena projektová studie na výstavbu Komunitního centra pro potřeby 

knihovny, Žluté ponorky a dalších komunitních aktivit v lokalitě ul. Skálova u letního kina.  

 

PhDr. Vít Richter představil v prezentaci příklady úspěšně dokončených staveb, či rekonstrukcí knihoven 

srovnatelného typu na území naší republiky, ale především nastínil závazné standardy ČR pro veřejné 

knihovny jako je Městská knihovna A. Marka v Turnově.  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Báča, p. Kordová, p. Hodík, p. Houšková, xxxxxxxxxx - občan 

 

V diskusi zaznělo: na minulém zasedání se hodně o podobě knihovny diskutovalo, dokonce padl návrh na 

umístění knihovny do Bia ráj, proto jsme tento bod zařadili na dnešní zasedání; je dobré, že máme 

aktuální informace, knihovna patří k občanské vybavenosti každého města, stačí se podívat do okolních 

měst, jaké mají pěkné knihovny a není to pouze o rozvoji čtení; městská knihovna i přes své problémy s 

objektem dokáže pořádat přes 270 akcí nejen pro děti, rodiče s dětmi, ale i pro studenty či seniory, letos 

slavíme 190 let, bylo by dobré se pohnout dál a ještě lepší by bylo například u příležitosti 200 let otevírat 

novou knihovnu; prioritou Žluté ponorky je otevření pobočky v Turnově II a teprve poté spolupráce s 

knihovnou; všechny zmiňované knihovny jsou ve stávajících budovách; z prezentace jsme se dozvěděli, 
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že naše děti chtějí chodit někam, kde jim je dobře, kde jim poradí - je dobré vědět, že to není jen internet; 

zastupitelstvo odhlasovalo, že pan Říman může vystoupit 21 hlasy pro (není občan Turnova); Turnov má 

4 železniční tratě, skoro dálnici, skoro bazén atd., ale provizorní budovu knihovny; knihovna nemůže tak 

plnit zcela svou funkci 
 

usnesení ZM č. 133/2015 
 

ZM bere na vědomí  

přednesené informace PhDr. Víta Richtra - Standardy veřejných knihoven na území ČR a strategie 

rozvoje od roku 2015 do roku 2020, v návaznosti na řešení budoucí výstavby Městské knihovny A. Marka 

v Turnově. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  

 

4. Objekt Bio Ráj - další využití, prezentace nabídek   
 

Rozprava:       Na základě pracovního jednání zastupitelů bylo rozhodnuto, aby byly prověřeny další 

možnosti využití objektu. Na základě uvedeného stáhnul starosta bod z jednání lednového ZM a vyhlásil v 

tisku a na webu města výzvu. 

 

Do zvoleného termínu dorazily tři nabídky na budoucí využití (všechny jsou přílohou materiálu): 

Lezecký Ráj, o.s., Turnov (přestavba objektu na lezeckou stěnu, občerstvení, dětský klub a ubytování) 

Celková navrhovaná rekonstrukce objektu za 25,79 mil. Kč vč. DPH (vnitřní vybavení, vnitřní úpravy, 

nástavba, výměna oken, zateplení objektu). Pro celý záměr je zcela zásadní získání dotačních peněz EU. 

Nositelem projektu by byl spolek Lezecký Ráj. Od města je požadována spoluúčast ve výši 15% na 

dofinancování dotace (rámcově 3,9 mil.Kč) a výpůjčka objektu na 20 let. Naopak spolek deklaruje, že 

nebude požadovat žádnou dotaci od města na krytí provozních nákladů v těchto letech. 

 

99 Factory, s.r.o., Železný Brod (krytý skatepark, alternativní kulturní prostory, venkovní workoutové 

hřiště, kavárna) Nabídka je ve velmi obecné rovině – je požadován symbolický nájem, případně odkup se 

splátkovým kalendářem, který by nahrazoval nájem, doba provozování je neomezena, není požadována 

žádná dotace od města na krytí provozních nákladů v době trvání projektu. 

 

Pan Nikola Šebesta, kulturní scéna na filmové festivaly, nahrávací studio, možnost využití velkého sálu 

pro spolky Pan Šebesta nabízí odkoupení objektu za cenu 2 mil.Kč nebo pronájem na 20 let. V případě 

pronájmu požaduje od města opravu střechy a všech problematických technologií. Projekt by spustil do 

dvou let, z doby nájmu lze odvodit trvání projektu v horizontu 20 let. Pan Šebesta ve své nabídce rovněž 

nehovoří o požadavku na provozní dotaci od města Turnov. 

 

Rekonstrukce objektu Bio ráj na městkou knihovnu 

V této chvíli není zpracována pro tento záměr architektonická studie, která by specifikovala finanční 

náročnost takové přestavby. V roce 2007 byl zpracován Rozbor prostorově-provozního stavu Městské 

knihovny Antonína Marka Turnov a návrhy řešení od předního odborníka na tuto oblast v České republice 

a to od pana PhDr. Ladislava Kurky. Tam je na straně 7 následující komentář: 

V majetku města jsou dvě místa, přicházející v úvahu. Prvým je pozemek s objektem kina, ležícím při 

ulici Žižkově, a který je už docházkově mimo městské centrum. Jeho rekonstrukce pro potřeby knihovny 

se mi jeví – vzhledem k naprosto odlišným dispozicím kina a knihovny – jako neúnosně nákladná s 

výsledným nepříznivým dopadem do funkčnosti knihovny. 

 

Prodej objektu za cenu 3,5 - 4,5 mil.Kč pro 3D tiskárnu či jiný subjekt 

Jistota vzhledem k dalším případným finančním spoluúčastem města, požadavkům na provozní dotace. 

Na straně druhé ztráta společenského významu objektu a otázka jeho případné rekonstrukce. 

 

Diskuse: Občanské sdružení Lezecký ráj, zástupci 99 Factory, p. Šebesta, zástupci 3D tiskárny, p. Mikula, 

p. Špetlík, p. Houšková,  p. Kunetka, p. Báča, p. Hudec, p. Hodík, p. Hocke 
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V diskusi zaznělo: byla promítnuta prezentace Lezecký ráj, o.s. a 3D tiskárny pana Knoblocha, ústně 

přednesen návrh společnosti 99 Factory a pana Šebesty; po uzávěrce se přihlásili ještě nabídky: z Nové 

Paky - na pořady k vážné hudbě, z Vrchlabí - na zájezdová divadla z Prahy (ty již nebyly do 

rozhodovacího procesu zařazeny) 

Lezecký ráj: jsou přeshraniční dotační tituly, které umožňují získat dotaci v případě dlouhodobého 

nájemního vztahu, ale je třeba si dát velký pozor při zadávacích podmínkách; provozní náklady bychom 

řešili z tržeb, které by mohly přicházet; nechceme vybudovat klasické sportovní zařízení, spíše chceme se 

zaměřit na práci s dětmi a na základě toho bychom se snažili získat dotaci;  

99 Factory: oprava střechy by měla stát cca 650 tis. Kč; pokud by město neopravilo střechu, museli 

bychom si to zajistit sami; dále počítáme s hledáním sponzorů jako je to ve světě běžné; nám stačí mít 4 

stěny a střechu nad hlavou; je to levné a úsporné využití objektu, stejně jako se to dělá jinde; 

p. Šebesta: chce pořádat kulturní akce zaměřené na vážnou hudbu, spolupracovat s KCT na divadelní 

scéně, pořádat filmový festival na promítání filmů na pásku 77 mm; vrchní patro bych řešil pronájmem na 

získání dalších finančních prostředků  

3D tiskárna: budovu by chtěli odkoupit, nebráníme se ostatní prostory pronajmout ostatním zájmovým 

skupinám; nabídka od 3D tiskárny na radnici je; požadujete nějaké větší prostory na parkování vjezd; z 

veřejných parkovacích míst nic nepožadujeme, využívali bychom vlastní prostor za kinem; chtěli bychom 

lidem kázat, co děláme a pořádat třeba tvůrčí dílny, pro žáky či studenty; představit jim naši práci a 

možnosti vzdělání - větší potenciál na pracovním trhu; máme již nyní zájem ze strany studentů 

 

Před dubnovým zasedáním ZM bychom nejspíš uspořádali pracovní zasedání, abychom prodiskutovali, 

jakým směrem se budeme ubírat. 

 

usnesení ZM č. 134/2015 

 

ZM bere na vědomí  

nabídky jednotlivých zájemců na využití objektu Bio Ráj, Žižkova ulice, čp. 2136 Turnov - p.p.č. 855/2, 

k.ú. Turnov, včetně přilehlých pozemků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  

 

5. Modernizace Krajské nemocnice Liberec   
 

Rozprava:       Dne 29. 5. 2014 byl na zasedání zastupitelstva Města Turnov schválen usnesením č. 

249/2014 záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. ve stávajícím areálu. Od chvíle předložení 

záměru prošla přípravná fáze projektu dalším vývojem, jehož výsledkem je vznik tzv. Rámcového 

generelu KNL, z kterého vychází objemová studie řešící přibližnou velikost a umístění nové 

infrastruktury. Studie navrhuje komplexní řešení modernizace liberecké nemocnice v pěti etapách jako 

dlouhodobou koncepci prostorového řešení areálu. Z hlediska realizace se projekt věnuje aktuálně pouze 

etapě první (1A a 1B), která představuje integrální součást budoucího konceptu řešící nejakutnější 

prostorové potřeby KNL.  Vedle vytvoření generelu byla analyzována současná situace a možnosti 

financování projektu. Z analýzy vyplývá, že použití evropských dotací na financování projektu je 

v současné době nejisté a nelze se na tento nástroj spoléhat. V současné době se tedy financování projektu 

plánuje ve variantách se snahou minimalizovat rizika. V základní variantě se pracuje výhradně s formou 

vratných prostředků, tedy komerčního úvěru, na jehož splácení se bude podílet KNL společně s akcionáři 

s tím, že případné dotace vylepší celkovou finanční bilanci projektu.  Možná spoluúčast Města Turnov 

bude investována do Panochovy nemocnice Turnov. Je třeba říci, že město do areálu turnovské nemocnice 

v posledních 20 letech investovalo prostředky ve výši cca 150 mil. Kč. 

 

Diskuse: Prof. Mos, MUDr. Nečesaný, p. Hocke, p. Hudec, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: vzhledem k tomu, že Turnov je majitelem akcií je třeba schválit změnu záměru 

modernizace; dnes nejde o finanční záležitosti ale o samotnou myšlenku; na podzim přijde zásadnější 

rozhodnutí a to financování projektu; Turnov si bude moci zhodnocovat svou nemovitost - tzn. nemocnici 

v Turnově; mnoho lidí z Turnova a okolí bylo převezeno na centrální péči do Liberce; my bychom chtěli 
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zajistit lepší komfort a vybavenost - veškerou centrální péči v jednom pavilonu; mnoho kvalitní a mladých 

lékařů zůstalo v liberecké nemocnici; chceme omezit rizika a sledujeme finanční limity a modely, které 

jsme schopni obsloužit; chceme nechat za sebou dodělanou práci a snažíme se pohlížet dopředu, jak by to 

mohlo za pár let vypadat; Turnov by to nemělo stát ani korunu, tak proč by se mělo město podílet na této 

akci cca 6 mil. Kč? - tyto peníze by měly jít na udržování a zhodnocování budov turnovské nemocnice;  
 

usnesení ZM č. 135/2015 
 

ZM projednalo  

po projednání souhlasí s aktualizovaným záměrem projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  

6. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - informace o stavbě   
 

Rozprava:       Výstavba sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov začala dne 2. 12. 2014 

předáním staveniště generálnímu dodavateli, kterým je sdružení firem SYNER + BAK. 

Během prosince minulého roku začal generální dodavatel přípravnými pracemi (vytýčením inženýrských 

sítí, zařízením a zabezpečením staveniště). Samotné stavební práce se rozeběhly až v polovině ledna 2015. 

Začalo se skrývkou ornice v prostoru budoucího zimního stadionu. Následně se provádělo vápnění 

zeminy tak, aby splňovala předepsanou únosnost, dále byly vyvrtány piloty a probíhaly práce na 

základových pasech a na sněžné jámě.  

Ve 13. týdnu budou zahájeny práce na montáži prefabrikovaných dílů zimního stadionu. Během měsíce 

února došlo také k demolici poslední budovy bývalých jatek. Současně v polovině února začaly práce na 

samotných přípojkách vody a plynu pro areál. K dnešnímu dni je již položeno a zasypáno více jak 250 m 

těchto budovaných sítí.  V měsíci březnu začaly práce na dešťové kanalizaci. V současné době je již 

položeno více jak 40 m. V průběhu výstavby se postupně řeší jednotlivé problémy, které souvisí se 

stavbou. Z těchto jednání vzešly změnové listy, které obsahují změny v úpravě podloží, úpravu skladby 

ledové plochy o doplnění betonové směsi s výplní vláken, která zajistí lepší parametry pro ledovou 

plochu. Tyto práce jsou vícepracemi. Dalším změnovým listem je pilotové zakládání a změna materiálu 

kanalizačního potrubí.  Jedná se o méněpráce. 

Souhrn změnových listů je v tuto chvíli přibližně vyrovnaný a nedošlo k navýšení ceny díla. 

První uzlový bod harmonogramu stavby byl stanoven ve smlouvě o dílo na 8. 4. 2015. Harmonogram 

prací je plněn a objem prací, které mají být dokončeny do termínu uzlového bodu, bude splněn. 

Souběžně se stavebními pracemi probíhají i úkoly spojené s budoucím provozováním areálu. Jedná se 

především o nastavení vztahů Městskou sportovní Turnov, s.r.o.,  Bruslařským a hokejovým klubem,  

městem, cenová politika vstupného a reklam, ale i personální zajištění celého areálu. 

 

Diskuse: p. Těhníková, p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: stavba probíhá v řádném termínu, někdy se vyskytují více či méně práce; MST 

připravuje všechny věci spojené s provozováním; za 2 - 3 týdny bychom mohli již vidět hrubou stavbu; 

řešíme, jak by mohla vypadat základní deska - to je drobnost, ta příjemnější; budeme vás pravidelně 

informovat, jak stavba postupuje; jaký je dozor stavby; máme dozorů několik - geologický - p. Bičík, 

stavební - p. Sejkora i finanční - p. Vocásek st.; každý týden ve čtvrtek probíhá od 8 hodin na radnici 

schůzka, které se účastní zástupci: vedení, MST, projektanti, dozoru, investora; pokračování v 10 hodin 

kontrolním dnem přímo na staveništi - jsou pořizovány dva zápisy - jeden z jednání na radnici, druhý 

přímo ze stavby 
 

usnesení ZM č. 136/2015 

 

ZM bere na vědomí  

informaci o průběhu stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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7. Investiční priority města v letech 2014-2018   
 

Rozprava:       Na základě dlouhodobé koncepce plánování investičních akcí města předkládám materiál 

soustřeďující informace týkající se investic, rekonstrukcí a oprav. Tento materiál bude podkladem pro 

anketu zastupitelů, kteří svým hlasováním sdělí priority, na které bude navazovat projekční příprava, 

vyhledávání finančních zdrojů a následně i realizace záměru. V tomto okamžiku předkládám materiál 

zastupitelstvu k doplnění či zodpovězení otázek. Je třeba říci, že materiál byl projednáván i na pracovním 

jednání ZM v únoru. Následně proběhne anketa zastupitelů a na dubnovém ZM budete seznámeni 

s výsledky. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: projednávalo se na pracovním zasedání ZM; bude vám rozeslána excelová tabulka s 

investičními akcemi rozdělenými pod a nad 10 mil. Kč; je to z důvodu, abychom moli akce začít 

projekčně připravovat potřebujeme mít více času; každá dotace prochází ZM; je složité vybírat mezi co je 

méně či více důležité či neodkladné; součástí materiálu bude ještě samostatná tabulka na komunikace; 

budeme vám zasílat dotační tituly, které jsou již jasné a co se bude rýsovat dále 
 

usnesení ZM č. 137/2015 
 

ZM bere na vědomí  

podkladový materiál Investiční priority města v letech 2014 – 2018 jako podklad pro anketu zastupitelů. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 
  

8. Fotbalové hřiště s umělým povrchem Turnov   
 

Rozprava:       Na základě jednání RM zadal odbor správy majetku vypracování ověřovací studie pro 

umístění fotbalového hřiště s umělým povrchem (trávou) na území města Turnova. Byly prověřovány 

lokality v ulici 1. máje, Koškova ulice (bývalé škvárové hřiště) a lokalita v Maškově zahradě. Všechny 

varianty i s propočtem odhadovaných investičních nákladů. 

Po projednání s fotbalovým klubem byla jako nejvhodnější preferována lokalita v Koškově ulici. Je v 

blízkosti fotbalového areálu, nemusí se řešit zázemí pro hřiště, naproti tomu je zde velkou nevýhodou, že 

lokalita je v záplavovém území. 

Z tohoto důvodu byla zadána studie ovlivnění odtokových poměrů v případě výstavby fotbalového hřiště, 

která potvrdila, že v případě splnění navržených podmínek je stavba hřiště možná. V případě, že má město 

Turnov zájem realizovat tuto stavbu je nutné vypracovat projektovou dokumentaci a zažádat stavební úřad 

o příslušné povolení stavby. Na realizaci hřiště je možné žádat o dotaci z ministerstva školství. Výstavbu 

hřiště s umělou trávou podporuje jednak fotbalový klub a i sportovní komise města. Předpokládáme, že 

vypracování projektová dokumentace bude stát přibližně 350 tis Kč.  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Báča, p. Uchytil, p. Svobodová, p. Kordová, p. Těhníková, p. Hudec, p. Špetlík, p. 

Knížek, p. Kunetka, p. Houšková, p. Maierová, p. Tomsa, p. Zikuda 

 

V diskusi zaznělo: stanovujeme teprve priority, které budeme schvalovat na příštím zasedání, a již nyní 

máme schvalovat něco, u čeho nevíme, zda je to hlavní priorita; trápí nás čas, jelikož když budeme na 

podzim žádat o dotaci, musíme mít již stavební povolení, fotbalové hřiště s umělou trávou je zahrnuté ve 

strategickém plánu města, který je zveřejněný na webu; spoluúčast města má být přes 6 mil. Kč, co takové 

střechy na penzionech, to je možná důležitější; nyní bychom rádi odstartovali projekční přípravu, která 

bude stát zhruba 350 tis. Kč, není zahrnuta v rozpočtu, bude třeba navýšit kapitolu; nyní se můžeme s 

projektem posunout dále, řeší se to docela dlouhou dobu, čekali jsme na vhodný dotační projekt;  město 

by se jen částečně spolupodílet; Turnov je největší město v okolí a již byl předběhnut Lomnici, Jičínem...; 

částka, kterou by se město mnělo spolupodílet není zanedbatelná; jsou 2 alternativy jak hřiště v záplavové 

zóně postavit - jedna s valy, které jsou nepropustné, nebo druhá, že pod hřiště bude navršen násyp po celé 

jeho velikosti - je to velké množství, čemuž odpovídá cena; o dotaci se nemůže požádat, dokud nemáme 

jiné zdroje, proto je důležité stále se snažit finanční prostředky sehnat ještě jinde; vždy, i když byly 

stanoveny priority, a objevil je nějaký dotační titul, který bychom mohli využít, tak jsme na ZM rozhodli, 
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že do toho půjdeme i za předpokladu, že to byla priorita až na 10 místě; je to souhra náhod, že nyní máme 

řešit priority a teď zde máme schvalovat žádost o dotační titul 

 

usnesení ZM č. 138/2015 

 

ZM schvaluje  

vypravování projektové dokumentace na realizaci stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem (trávou) 

v lokalitě Koškova ulice Turnov (bývalé škvárové hřiště). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/8] 

  

usnesení ZM č. 139/2015 

 

ZM ukládá  

Finančnímu odboru zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření navýšení kapitoly "Projekty OSM" o 

potřebné finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace pro fotbalové hřiště s umělým 

povrchem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/8] 

  

9. Prodej pozemků parc.č. 98/51 a 1048/23, k.ú. Ohrazenice u Turnova   
 

Rozprava:       Město Turnov je vlastníkem pozemků parc.č. 98/51 orná půda o výměře 1749 m2 a 

parc.č.1048/23 zahrada o výměře 141 m2, v katastrálním území Ohrazenice u Turnova. Jedná se o 

pozemky přiléhající k průtahu silnice R10 za viaduktem, v blízkosti MŠ Ohrazenice. Město Turnov 

uvedené pozemky vykoupilo v r. 1998 v souvislosti s výkupem pozemků pro průtah I/35 za kupní cenu ve 

výši 310 Kč/m2. V té době se tyto pozemky jevily významné z hlediska dalšího plánovaného rozvoje 

města. Obec Ohrazenice se na nás obrátila se žádostí o odkoupení uvedených pozemků, neboť sousedí a 

navazují na volné pozemky p.č. 98/2 a 98/52 v k.ú. Ohrazenice u Turnova ve vlastnictví Obce Ohrazenice. 

Ve své žádostí uvádí, že obec uvažuje s využitím pozemků pro sportovní aktivity místních občanů a koupí 

pozemků z vlastnictví Města Turnov, by se otevřely větší možnosti pro realizaci tohoto záměru. 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku o ceně obvyklé. Na základě uvedených skutečností, 

vyhodnocení realitního trhu a s přihlédnutím ke stavu, poloze a místním podmínkám, byla obvyklá cena 

předmětných pozemků odhadnuta na 300 Kč/m2 (celkem 567.000 Kč). 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 140/2015 

 

ZM schvaluje  

prodej pozemků parc.č. 98/51 o výměře 1749 m2 a parc.č. 1048/23 o výměře 141 m2, vše v k.ú. 

Ohrazenice u Turnova do vlastnictví Obce Ohrazenice za cenu 310 Kč/m2 (celkem 585.900 Kč), která je 

pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  

10. Zadláždění dvora Muzea Českého ráje v Turnově - dlažební kostky (dar)   
 

Rozprava:       V rámci dlouhodobé spolupráce mezi Městem Turnov a Muzeem Českého ráje, 

diskutujeme s paní ředitelkou muzea úpravu dvora v blízkosti historického objektu Bažant. Jedná se o 

prostor, kde bylo o vánočních trzích postaveno pódium a kam byl minulý rok zaústěn průchod 

Františkánskou zahradou. Dvůr je ve vlastnictví Libereckého kraje a muzeum ho používá k parkování. 

V této chvíli je zpevněn štěrkem. Celková plocha dvora k dláždění je 500m2, v případě pouze propojení 

již vydlážděného vjezdu a cesty z františkánské zahrady je to cca 112m2. 
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Proč zvažovat materiální dar: 

- muzeum zaplatí dlaždičské práce a zemní práce (cca 250 tis.Kč) 

- navážeme na průchod Františkánskou zahradou a tento vnitroblok bude pro návštěvníky ještě 

atraktivnější (je to jeden z nových vstupů do parku) 

- muzeum se snažilo vyjít v minulosti vstříc (začlenění pozemků do úprav parku, zbourání 

původních garáží (přišli o nájem cca 50 tis.Kč/ročně) 

- muzeum je organizátorem největší městské slavnosti Staročeských trhů, aktivně se podílí na 

vánočních trzích, Kamenu a šperku a mnoha dalších kulturních a vzdělávacích pořadech 

- je ochotno snížit počat parkovacích míst, aby byl umožněn bezproblémový průchod (průjezd 

kočárkem) 

- muzeum tolerovalo naši stavbu průchodu Františkánskou zahradou bez jakýchkoli výhrad 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Hocke, p. Kordová, p. Hodík 

 

V diskusi zaznělo: počítalo se tím, že celý projekt bude dotovaný, ale podařilo se vyčlenit finanční 

prostředky z rozpočtu Muzea a dar od města by byl příjemný; Muzeum uskutečňuje řadu významných 

akcí a na plno akcí se spolupodílí, tento dar by byl důstojným ohodnocením jejich práce; lokalita získá na 

vzhledu a bezpečnosti průchodu, z pohledu občanů je to velmi kladně hodnoceno; je našim úmyslem, 

abychom vymezili prostory pro stání aut a zabezpečili bezproblémový průchod pro rodiny s kočárky či 

vozíčkáře 

 

usnesení ZM č. 141/2015 

 

ZM schvaluje  

dar 100t žulových dlažebních kostek 8/10, části polámaných žulových obrubníků z vlastnictví Města 

Turnova Muzeu Českého ráje v Turnově, které budou použity na vydláždění dvora p.č.533, 532, vše k.ú. 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

11. Greenway Jizera - financování vratky dotace   
 

Rozprava:       Na podzim roku 2014 byla ukončena závěrečná kontrola projektu a 23. 10. 2014 byl vydán 

Protokol o kontrole. V rámci kontroly bylo ze strany poskytovatele dotace shledáno pochybení ve 

výběrovém řízení na stavební práce (diskriminační podmínka pro výběr dodavatele – reference na již 

realizovanou cyklostezku) a dále nepředložení bankovní záruky v rámci uvolnění zádržného.  

Neprominutá část odvodu činí cca 807 tis. Kč plus nezpůsobilé výdaje ve výši 5%stavebních prací (cca 

540 tis. Kč) ze závěrečné žádosti o platbu. Neprominutá část odvodu plus finanční korekce z aktuální 

žádosti o platbu představují částku cca 1,35 mil Kč. Tato částka je krytá úvěrem, kde ručí město Turnov. 

Město Turnov ručí za dva úvěry Sdružení Český ráj, první provozní a druhý určený na stavbu Greenway 

Jizery, u obou do 30. 6. 2015. Na úvěru pro Greenway zůstává tedy nesplaceno 1.348.307,57 Kč. Před 14 

dny se sdružení dozvědělo, že bylo teprve s „průvodním dopisem“ předáno na Ministerstvo financí, které 

se údajně těmito věcmi zabývá cca 1 rok. Z toho vyplývá, že musíme splatit úvěr z „vlastních“ zdrojů a 

čekat na vyřízení ze strany ministerstva financí. Sdružení Český ráj není schopno z vlastních prostředků 

tento závazek uhradit. Při zachování modelu financování vycházejí následující podíly obcí pro variantu 

sdružení prostředků na splátku úvěru ze strany partnerských obcí: 

Spolufinacování obcí délka % Počet obyvatel % podíl % podíl Kč 

Turnov 334  13,0% 14 532  90,6% 64,7% 873 417 Kč  

Rakousy 448  17,4% 83  0,5% 6,2% 83 037 Kč  

Malá Skála 890  34,6% 1 158  7,2% 16,3% 220 658 Kč  

Líšný 900  35,0% 275  1,7% 12,8% 172 887 Kč  

Kontrolní součet: 2 572  
 

16 048  
  

1 350 000 Kč  
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V případě, že nedojde k vypořádání úvěru do 29. 5. 2015, bude banka uplatňovat ručitelské prohlášení u 

Turnova. 

Diskuse: p. Hocke, p. Svobodová, p. Červinková, p. Báča, p. Hudec, p. Sekanina, p. Maierová 

V diskusi zaznělo: na začátku projektu všechny kroky byly konzultovány a schváleny, bohužel po 

skončení projektu dorazila kontrola, která tvrdí, že kroky při výběrovém řízení na dodavatele stavby byly 

diskriminační - s tímto problémem se setkáváme i u stavby terminálu; jsou doklady o konzultaci se 

zadavatelem, ale tento kontrolní orgán je podřízení ministerstvu financí a má větší váhu než ROP; tento 

problém trápí všechny obce, které žádají o dotace, není bohužel ještě stanovena zodpovědná osoba, u 

které by žadatelé o dotaci měli své kroky konzultovat a ona pak by nesla za svá rozhodnutí zodpovědnost; 

je čas na schválení ostatními ZM je do konce května, město Turnov je ručitelem za úvěr; každý úvěr se 

může prodloužit, ale není to zadarmo, úroky platí Sdružení Český ráj; pan Lukeš svou chybu uznává, ale 

neovlivnilo by to cenu vratky; bylo by dobré to dát k soudu; je důležité říci, že celá akce stála 36 mil. Kč, 

z toho dotace byla 30 mil. Kč 

 

usnesení ZM č. 142/2015 
 

ZM souhlasí  

s uvolněním částky 873 417 Kč z rozpočtu města 2015 s tím, že částka 873 417 Kč bude použita na 

vypořádání úvěru Sdružení Český ráj na stavbu Greenway Jizery. Současně ZM schvaluje zařazení této 

částky do Rozpočtového opatření na rok 2015 č. 1. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/3/1] 
  

usnesení ZM č. 143/2015 
 

ZM požaduje  

aby v případě kladného vyřízení námitky Sdružení Český ráj Ministerstvem financí ČR ohledně vratky 

dotace na Greenway Jizera, bude městu Turnovu vrácena zpět částka v domluveném podílu tj. 64,7%. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/3/1] 
 
  

12. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       Diskuse: p. Kunetka - občan, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo:  

xxxxxxxxxxx - výzva pro pana prezidenta měla být odeslána poštou, takto zabrala veškerý čas pro diskusi 

s veřejností o problémech města. Pan prezident navštívil společnost Kamax, a o těchto problémech jsme s 

panem prezidentem měli vést debatu. Domnívám se, že zdravotní problémy mé rodiny souvisejí se 

špatným životním prostředím a dopravní infrastrukturou, kterou tato společnost narušuje. Budu hledat a 

požadovat zodpovědnost u těch, co budou toto podporovat. Jelikož kdo znečišťuje životní prostředí a kdo 

tomu napomáhá, páchá trestný čin;  

p. Hocke - posudek je prezentován na webu města, je svoláno veřejné projednávání, které se uskuteční  

14. dubna od 16 hodin v aule OAHŠ; posudek obsahuje všechny jednotlivé připomínky a v papírové 

podobě jej má p. Svobodová; pan prezident si vybral společnost Kamax z důvodu toho, že se jedná o 

zásadního dodavatele pro Škoda Auto 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
 

13. Přestávka   
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14. Osadní výbory - přehled činnosti a obsazení   
 

Rozprava:       V současné době má město Turnov 3 osadní výbory, které jsou voleny zastupitelstvem.  

Jedná se o:   

Osadní výbor Mašov 

Osadní výbor Bukovina, Kobylka, Dolánky 

Osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec. 

  

Po komunálních volbách jsme jednotlivé osadní výbory požádali o zhodnocení jejich práce a o plán 

činnosti na další období, s tím, že pokud chtějí upravit počtu členů i personální obsazení výboru, měli by 

to předložit na jednání ZM.  

Zprávy jsme obdrželi od všech třech výborů. V osadním výboru Bukovina, Kobylka, Dolánky není 

potřeba žádných personálních změn. Ve dvou dalších nás požádali o volby nových členů. 

 

Diskuse: p. Drahoňovský - občan, p. Maierová - občanka, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: osadní výbor na Malém Rohozci v minulých letech měl počet členů mezi 6 - 7, 

vhledem k problematice Kamaxu mají lidé daleko větší zájem se podílet na řešení, my bychom toho rádi 

využili a chtěli bychom být dobrým partnerem pro ZM; osadní výbor v Mašově je znovu ustanoven a 

bude fungovat daleko více než v minulých letech, rádi bychom, aby se vedení, zastupitelstvo obracelo na 

osadní výbor v otázkách naší lokality daleko více, jelikož s vámi chceme spolupracovat a vám pomáhat; 

osadní výbor na Bukovině funguje dobře a schází se na jednání, pořádá různé akce, brigády, komunikuje s 

odborem správy majetku, pomáhá s řešením problémů - např. komunikace a Dolánky, bohužel mezi 

občany je malý zájem o členství, nemáme žádného zástupce z Kobylky 
 

usnesení ZM č. 144/2015 

 

ZM bere na vědomí  

Zprávy o činnosti osadních výborů:  

Osadní výbor Bukovina, Kobylka, Dolánky 

Osadní výbor Mašov,  

Osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

usnesení ZM č. 145/2015 

 

ZM odvolává  

Členy osadního výboru Mašov: Jan Šritr (předseda výboru), Lukáš Taussig, Miloslav Sojka, Jiří Vencl, 

Ludmila Peterková, Jana Maierová, Milan Pekař, Jaroslav Štekl, Jan Bárta, Jana Veberová, Michal Marek, 

Petr Čapek. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

usnesení ZM č. 146/2015 

 

ZM odvolává  

členy Osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec: Jiří Drahoňovský (předseda výboru), Kateřina 

Poslušná, Marian Necpal, Lukáš Berndt, Jiří Opluštil, Lenka Opluštilová, Blanka Koudelková. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

usnesení ZM č. 147/2015 

 

ZM stanovuje  

počet členů osadního výboru Mašov na 9 členů. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 148/2015 

 

ZM volí  

členy Osadního výboru Mašov: Jana Maierová, Ludmila Peterková, Lucie Šteklová, Miloslav Sojka, Jan 

Lochman, Jiří Mrázek, Petr Čapek, Lukáš Taussig, Milan Pekař. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

usnesení ZM č. 149/2015 

 

ZM volí  

předsedou osadního výboru Mašov pana Miloslava Sojku. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

usnesení ZM č. 150/2015 

 

ZM volí  

místopředsedkyní osadního výboru Mašov paní Janu Maierovou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

usnesení ZM č. 151/2015 

 

ZM stanovuje  

počet členů osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec na 21 členů. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

usnesení ZM č. 152/2015 

 

ZM volí  

členy Osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec: Bernatová Jaroslava, Berndt Lukáš, Bláha Ivo, 

Drahoňovský Jiří, Halbich Jaroslav, Hemmerová Hana, Janoušek Tomáš, Jiříčková Eva Matylda, Melich 

Daniel, Necpal Marián, Opluštilová Lenka, Pátý Marcel, Poslušná Kateřina, Prášil Tomáš, Slámová Pavla, 

Šimůnková Radka, Špína Martin, Tokan Karel, Votrubcová Zdeňka, Koudelková Blanka, Zikuda Petr. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

usnesení ZM č. 153/2015 

 

ZM volí  

předsedou Osadního výboru Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec pana Petra Zikudu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

usnesení ZM č. 154/2015 

 

ZM volí  

místopředsedy Osadního výboru pana Jiřího Drahoňovského (1. místopředseda) a pana Mariána Necpala 

(2. místopředseda). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

15. Rozdělení finančních příspěvků z komise pro cestovní ruch a zahraniční 

spolupráci   
 

Bod byl stažen z programu jednání. 
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16. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Turnovské památky a 

cestovní ruch – úprava přílohy   
 

Rozprava:       V roce 2009 byl příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn předán nemovitý majetek k 

hospodaření (svěřen) dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V roce 2014 byla příspěvková organizace Hrad Valdštejn sloučena s odborem cestovního ruchu, a to ode 

dne  1.4.2014 s novým názvem Turnovské památky a cestovní ruch. 

Rada města dne 11. 3. 2015 usnesením č. 121/2015 schválila přesun hospodářské činnosti – pronájem 

občerstvení zpět na město Turnov.  Z tohoto důvodu Vám předkládáme návrh změny v oblasti svěřeného 

majetku. Dodatkem č. 1 navrhujeme svěřený majetek (domeček občerstvení čp. 24 a pozemek parcela č. 

166) odejmout příspěvkové organizaci Turnovské památky a cestovní ruch a vzít zpět do vlastnictví 

zřizovatele.  Město Turnov se snaží o to, aby organizace nemusela platit DPH. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 155/2015 

 

ZM schvaluje  

dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch, se sídlem 

Turnov, ul. 5.května čp. 26, schválené dne 30.1.2014, s účinností od 9. 4. 2015 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

17. Rozdělení finančních prostředků z programu regenerace   
 

Rozprava:       V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena městská památková zóna 

(dále jen MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) 

od roku 1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město 

Turnov. Město Turnov se přihlásilo do tohoto programu v roce 1995 a deklarovalo plnění Zásad tohoto 

státního programu. Povinnou přílohou pro přijetí do programu bylo zpracování vlastního Programu 

regenerace MPZ. Tento dokument byl v Turnově vypracován v roce 1995. Příspěvky poskytované v 

Programu mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty 

kulturní památky. Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu 1.090.000 Kč, tyto prostředky musí být 

rozděleny podle Zásad programu, ve kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl 

příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl se liší, jestliže objekt vlastní Město (Kraj) fyzická a 

právnická osoba nebo církev. V souvislosti se změnami podmínek Programu (zvýšení povinného podílu 

církví z 10% na 40%) jsme nuceni v letošním roce větší část dotace vrátit zpět na Ministerstvo kultury. 

Římskokatolická farnost Turnov nedisponuje dostatečným množstvím finančních prostředků na 

plánovanou a potřebnou obnovu kostela sv. Mikuláše, budovy vikářství a opěrné zdi u této budovy. Ve 

stejné situaci se nachází i Město Turnov, které není schopné v letošním rozpočtu sanovat tuto nenadálou 

potřebu a hradit podíl za Římskokatolickou farnost. Z níže uvedeného textu vyplývá, že MK ČR vrátíme 

787.000 Kč. 

Příspěvek lze poskytnou pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek ČR. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 156/2015 

 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2015 a to:  

- Budova Muzea Českého ráje – č.p. 71 (vlastník Kraj) - celkový objem prací v roce 2015 činí 

114.950 Kč. Dojde k opravě oken v I., II. a III. NP. Jednotlivé podíly jsou tyto: 57.950 Kč z 

prostředků vlastníka, 57.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

- Kostel Narození Panny Marie, k.ú. Turnov (kostel – vlastník Římskokatolická farnost, 

prostranství okolo kostela - vlastník Město) - celkový objem prací v roce 2015 činí 343.238 Kč. 

Dojde k rekonstrukci zpevněné plochy – stavebním úpravám schodiště a vstupní brány, opravě 

hřbitovní zdi, repasi dveří do kostela.  Jednotlivé podíly jsou tyto: 267.238 Kč z prostředků 

vlastníka, 76.000 Kč z Programu regenerace MPZ.  

- Budova městského divadla (vlastník Město) - celkový objem prací v roce 2015 činí 438.921 Kč, 

Dojde k rekonstrukci fasády historické části divadla. Jednotlivé podíly jsou tyto: 268.921 Kč z 

prostředků vlastníka, 170.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
  

18. Záměr zřízení zahrady pro ZŠ Zborovská   
 

Rozprava:       Od 1. ledna 2015 zřizuje Město Turnov novou základní školu, a to Základní školu, 

Zborovská 519 (původně zvláštní škola, později speciální škola). Dnes tento subjekt vzdělává 66 žáků v 

programech – základní škola praktická a základní škola speciální. Velmi významnou součástí 

vzdělávacího a výchovného snažení pedagogů je zlepšit povědomí žáků v oblasti ochrany životního 

prostředí, proto je škola již od roku 2006 zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. Dále je vhodné 

podotknout, že žáci jsou s ohledem na další možné profesní zaměření vedeni k praktickým činnostem. 

Součástí edukace v původním umístění školy v Sobotecké ulici bylo i využívání pozemku nacházejícího 

se v areálu, jako školní zahrady, kde se žáci učili základním zahradnickým činnostem. V tomto trendu by 

bylo vhodné pokračovat i na novém působišti školy ve Zborovské ulici. Proto byl v blízkosti nového 

objektu vytipován ve spolupráci s OSM pozemek, konkrétně se jedná o p.č. 864/13 kú. Turnov. 

Navrhujeme využití jeho části se vstupem z komunikace od penzionů o rozměrech cca 25 x 40 metrů pro 

potřeby školní zahrady. 

 

Náklady, které by bylo nutné vynaložit na realizaci tohoto záměru, se pohybují ve výši cca 190 000 Kč, 

z toho 110 000 Kč oplocení, dřevěný skládek na nářadí 40 000 Kč, vodovod 30 000 Kč, terénní úpravy 

10 000 Kč (zdroj: Ing. Osička, OSM). S ohledem na skutečnost, že v letošním roce obdrží Město Turnov 

od Libereckého kraje cca 2 500 000 Kč jako „refundaci“ za převzetí školy, bylo by možné výše uvedené 

prostředky sanovat právě z tohoto příjmu města. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Špetlík, p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: požádat o dotaci na školní zahradu, jako jsme to provedli u mateřské školy bohužel 

nelze; paní ředitelka bude jistě ráda, za každý kus zahrady, o kterou se budou moci starat, bohužel 

současná zahrada není vhodná na pěstování 
 

usnesení ZM č. 157/2015 

 

ZM schvaluje  

zřízení školní zahrady pro potřeby Základní školy Turnov, Zborovská 519, na části pozemku p.č. 864/13 

kú. Turnov v místě dle grafického návrhu. 

ZM ukládá starostovi města zapracovat finanční nároky na realizaci této akce do rozpočtového opatření 

rozpočtu Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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19. Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti   
 

Rozprava:       Návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Města 

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

(usnesení ZM z 28.4.2009). V rozpočtu Města Turnova pro rok 2015 je schválena částka 1.400.000,- Kč, 

zůstatek z minulého období je 66.000,- Kč, celkem je tedy pro rok 2015 k dispozici 1.466.000,- Kč.  

Správní rada na svém jednání dne 4.3.2015 projednala předložené žádosti a v souladu se Základními 

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

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Kocourová, p. Sekanina, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo:  nízký příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené - mají novou činnost, na kterou 

žádají finanční příspěvek a my nyní ještě nevíme, jak bude tato služba fungovat; vše se důkladně 

prověřovalo a skutečně, všichni žadatelé splňují pravidla na základě, kterých mohou žádat; my jsme dle 

těchto pravidel povinni jim alespoň minimální částkou přispět 
 

usnesení ZM č. 158/2015 

ZM schvaluje  

spolku Most k naději, o.s., IČO: 63125137, P. Jilemnického 1929, Most, příspěvek na projekt Terénní 

programy pro lidi ohrožené drogou – ve výši 80.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly 

přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

 

usnesení ZM č. 159/2015 

ZM schvaluje  

evidované právnické osobě Oblastní charita Liberec, IČO 26520699, Uhlířská 424/7, Liberec příspěvek na 

projekt Domovy pro matky s dětmi v tísni ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly 

přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

usnesení ZM č. 160/2015 

ZM schvaluje  

obecně prospěšné společnosti Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., IČO 28731191, Matouškova 

406/20, Liberec příspěvek na projekt Poskytování preventivní sociální služby raná péče ve městě Turnov 

ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu 

sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1]  

 

  

usnesení ZM č. 161/2015 

ZM schvaluje  

zapsanému spolku FOKUS Turnov, z.s., IČO 49295101, Skálova 415, Turnov příspěvek na projekt 

Podpora sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním handicapem ve výši 350.000,- Kč.Jeho 

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

Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

  

usnesení ZM č. 162/2015 

ZM schvaluje  

spolku SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov, IČO 727443383, Studentská 1598, Turnov, příspěvek na projekt 

Výlet po Českém ráji pro 54 členů ZO Turnov ve výši 7.000,- Kč.Jeho poskytnutí se řídí Základními 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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usnesení ZM č. 163/2015 

ZM schvaluje  

spolku SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov, IČO 727443383, Studentská 1598, Turnov, příspěvek na projekt 

Nákup pernamentek do bazénu v Turnově ve výši 7.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly 

přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

  

usnesení ZM č. 164/2015 

ZM schvaluje  

spolku SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČO 26671468, Jana Palacha 1931, Turnov, příspěvek na 

projekt Centrum denním služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením a autismem ve výši 250.000,- 

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

Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

  

usnesení ZM č. 165/2015 

ZM schvaluje  

evidované právnické osobě Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa v Žírči, IČO 

48623814 na projekt Domov sv. Josefa - komplexní péče o nemocné roztroušenou sklerózou ve výši 

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

oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

usnesení ZM č. 166/2015 

ZM schvaluje  

obecně prospěšné společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., 

IČO 26593980, Zahradní 415/10, Liberec příspěvek na projekt Komplexní odborná ambulantní a terénní 

pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji (2015) ve výši 2.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

  

usnesení ZM č. 167/2015 

ZM schvaluje  

obecně prospěšné společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., 

IČO 26593980, Zahradní 415/10, Liberec příspěvek na projekt Komplexní terénní sociální služby těžce 

zdravotně postiženým občanům a seniorům  města Turnov (2015) ve výši 18.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

  

usnesení ZM č. 168/2015 

ZM schvaluje  

občanskému sdružení Zdravý zoubek, IČO 22732896, Železničářů 216, Liberec, příspěvek na projekt 

Zdravý zoubek 2015 ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z 

Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

  

usnesení ZM č. 169/2015 

ZM schvaluje  

spolku "D" občanské sdružení, IČO 68455232, Švermova 32, Liberec, příspěvek na projekt Občanská 

poradna TURNOV ve výši 25.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z 

Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1]  
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usnesení ZM č. 170/2015 

ZM schvaluje  

spolku CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s., IČO 70155097, Skálova 540, Turnov, příspěvek na 

projekt CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ ve výši 350.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

  

usnesení ZM č. 171/2015 

ZM schvaluje  

spolku Občanské sdružení D.R.A.K., IČO 26636328, Oblačná 450/1, Liberec příspěvek na projekt SAS 

pro rodiny s dětmi ve výši 36.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z 

Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

  

usnesení ZM č. 172/2015 

ZM schvaluje  

spolku 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: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

usnesení ZM č. 173/2015 

ZM schvaluje  

obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy, IČO 28700210, Horská 1219, Liberec, 

příspěvek na projekt Pracovník v sociálních službách v r. 2015 - středisko Turnov - doprovázení 

umírajících na Rodinném  pokoji v nemocnici v Turnově ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

  

usnesení ZM č. 174/2015 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČO 45598029, 28. října 543, Turnov, příspěvek na projekt 

Rodinné centrum Bouda ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování 

dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

  

usnesení ZM č. 175/2015 

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 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací 

z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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20.  Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - půjčka   
 

Rozprava:       RM  na svém zasedání dne 29. ledna 2015 (usnesení č. 28/2015) schválila realizaci 

konceptu a marketingového plánu gastronomického provozu na Střelnici v provozování Kulturního centra 

Turnov, s.r.o.  RM doporučila zastupitelstvu města poskytnout Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. částku 

500 000 Kč bezúročnou půjčku na vybavení  gastroprovozu. Tato částka je složena ze dvou částí. 

Tou hlavní je samotné vybavení provozoven KCT odpovídajícím gastro servisem. Jedná se tedy o 

vybavení nutné pro výrobu jídel a nápojů, kávový a čajový servis, bufetový, cukrárenský servis, potřeby 

pro stolování a vybavení do barů. Poptávkové řízení, které jsme realizovali, nám ukázalo, že cena 

takového vybavení se pohybuje řádově mezi 300 a 400 tisíci Kč bez DPH. 

Druhou zásadní položkou rozpočtu je nákup registračních pokladen a jejich softwaru. Zde se ceny za námi 

požadované produkty pohybují cca mezi 70 a 200 tisíci Kč bez DPH. Možností, jak provozovat registrační 

pokladny, je celá řada a rozsah cen tomu odpovídá. Poptávkové řízení, z něhož vzešly konkrétní cenové 

nabídky vždy minimálně tří firem, nám ukázaly reálné možnosti trhu vyhovět našim potřebám a z nich 

nám jako ideální vzešla částka, která skutečně odpovídá odhadovaným 500 tisíc Kč. 

Další náklady spojené s přestavbou interiéru restaurace bude hradit náš strategický partner, s nímž vedeme 

intenzivní jednání a jsme blízko podpisu smlouvy. 

 

Vybavení gastroprovozu zahrnuje:  

1/vybavení restaurace v přízemní (aktuální kapacita je 55 míst, 20 míst salónek, 40 míst venkovní 

zahrádka) 

2/ vybavení kinokavárny v přízemí  

3/ vybavení baru v 1. patře  

 

Diskuse: p. Houšková, p. Hudec, p. Pešek, p. Loukota, p. Hocke, p. Rezler, p. Kříž, p. Mikula, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: zákon nám ukládá co má smlouva obsahovat - jedná se o novelu zákona o 

rozpočtových opatřeních; předchozí nájemci skončili z důvodu drahého provozu, KCT na tom bude 

stejně, bylo by lepší mít nějaký bar a bufet; je plánovaný kavárenský provoz s lehkým bufetovým 

občerstvením a cateringovým servisem na zajištění naších akcí; nádobí, příbory a drobné spotřebiče 

nejsou součástí vybavení restaurace; jedná se o veřejnoprávní smlouvu, kterou schvaluje ZM jako u všech 

smluv na dotace či finanční příspěvky; půjčku zapomněl projednat finanční výbor, ale vše bylo schváleno 

jak dozorčí radou tak valnou hromadou KCT; otázka ručení za úvěr; prověření, zda KCT již v minulosti 

obdrželo finanční příspěvek na restaurační provoz;  nejprve se schválí půjčka, poté se budou na ZM 

schvalovat podmínky smlouvy; jednatel společnosti je zodpovědný za hospodaření společnosti, je tedy 

zodpovědný za návratnost půjčky, má nad sebou kontrolní orgány - dozorčí radu a valnou hromadu 

 

Návrh na usnesení p. Loukota: 

ZM schvaluje  

poskytnutí bezúročné půjčky Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. na zajištění a vybavení gastroprovozu dle 

předloženého návrhu s tím, že za půjčku ručí jednatel KCT. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/12/2]  - návrh nebyl přijat 
 
  

usnesení ZM č. 176/2015 

ZM schvaluje  

poskytnutí bezúročné půjčky Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. na zajištění a vybavení gastroprovozu ve 

výši 500 tis.Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/4] 
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21.  Příspěvky zastupitelů   
 

p. Černý – byl svědkem zásahu Městské policie na nádraží ČD, bravurně policistka s policistou odzbrojili 

chlapíka s mačetou; mají mé uznání 

p. Báča – vyznačení parkování na Havlíčkově náměstí 

p. Hocke – nedaří se nám opravovat vodorovná značení a odbor dopravy se brání k tomu dělat další, 

problém finanční 

p. Zikuda – pozvánka na finále Extraligy v šachu  

p. Kordová – pozvánka na Noc s Andersenem – poděkování sponzorům p. Jiránek, p. Mikula, p. Šorejs 

atd. – je to 15. ročník; v Mašově směrem ke hřbitovu sjel kus silnice, je to tam nebezpečné 

p. Hocke – zítra oceňujeme pedagogy, ZŠ Žižkova slaví 20 let, 15.4. setkání s občany Malého Rohozce, 

16. 4. slavnost na staveništi v Maškově zahradě 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

V Turnově dne 2. dubna 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

 


