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Zápis 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 23.04.2015 

  
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, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš 

Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. 

Michal Kříž, 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, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: Ivan Kunetka, Ing. Tomáš Tomsa       

 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus 

Ověřovatelé: Arnošt Černý, Jiří Kos 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

Přítomno 10 občanů 

 

 

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

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

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

 

Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam nebyl 

uložen ani archivován. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu informováni.  
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1 Úvod   
 

Rozprava:        

p. Hocke  

- vložení informativního bodu před přestávku – Vliv stavby na životní prostředí - Instalace výroby šroubů 

do haly Kamax - Vesecko 

- bod č. 18 - Rozdělení příspěvků na podporu spolků – stáhnutí bodu z jednání - při podrobném pročítání 

materiálů zjištění, že některé spolky, kterým byl přislíben příspěvek, mohou žádat i z jiných zdrojů 

p. Hudec 

- vložení bodu před přestávku – Zpoplatnění parkování v ulici 28. října 

 

usnesení ZM č. 177/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplnění a stažení bodů dle diskuse. 

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

2. Investiční priority města 2015-2019 - vyhodnocení ankety zastupitelů   
 

Rozprava:       Tento materiál se stane vodítkem pro zadávání projektových záměrů, dokumentací a 

vyhledávání dotačních příležitostí.  

 

Diskuse: xxxxxxxxxxxx - občanka, p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: město sice má územní plán, ale ten řeší zástavbovou situaci, nikoli to, kam se bude 

město vyvíjet, schvalují se priority na 4 roky, ale co bude dál, dalším ZM se budou schvalovat zase jiné 

priority na základě toho, kdo má větší váhu, nyní se schválí nějaké hlavní priority, ale pak se stane, že se 

může priorita posunout na jiné místo v pořadí a jiná ji třeba přeskočí, bylo by dobré schvalovat priority 

takové, které potřebují všichni obyvatelé, místo toho se staví areál Maškovky za nesmyslných 200 mil. 

Kč, historie Maškovy zahrady byla dlouhá - asi 12 let, rozhodlo se, v takovém rozsahu jaký je, s tím již 

nic neuděláme než to, že naplníme rozhodnutí ZM, je na každém zastupiteli jak vnímá chod města, jaká z 

priorit je pro něj ta hlavní, je také fakt, že nám v pořadí schválených priorit začnou dělat chaos možné 

dotace - kdy priorita ze 12. místa může získat dotaci s minimálním kofinancováním Města, což je pro 

Město zásadní  

 

usnesení ZM č. 178/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace o výsledku ankety zastupitelů města o Investičních prioritách Města Turnova pro 

období 2014 – 2018.  

ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o výstavbě chodníků a 

dopravně bezpečnostních prvků. 

ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o seznamu potřebných oprav 

cest a komunikací. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Název akce nad 10 mil Pořadí Počet bodů 

5. Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku 
Hotel Beneš – Ohrazenice 1 459 

1. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ 
Mašov 2 441 

2. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ 
Žižkova 3 397 

3. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ 
Skálova 4 336 

10. Posílení občanské vybavenosti na 
Turnově 2 (dostavba školy Alešova) 5 333 

13. Rekonstrukce objektu Městského 
divadla 6 303 

7.Rekonstrukce Havlíčkova náměstí 7 290 

4. Rekonstrukce stávající budovy 
Gymnázia 8 283 

12.Komunitní centrum Skálova ul. 
(Knihovna a Žlutá ponorka) 9 244 

17. Intenzifikace úpravny vody v 
Nudvojovicích 10 230 

6. Rekonstrukce Komenského ul. 11 222 

8. Rekonstrukce ul. Trávnice – zadní část 12 216 

14. Rekonstrukce stávající budovy ve 
Skálově čp.466 na nový městský úřad 13 208 

15. Rekonstrukce vodovodů na 
průmyslové zóně Vesecko 14 205 

9. Rekonstrukce ul. Zelená cesta 15 189 

11. Rekonstrukce Hvězdárny 16 177 

16. Intenzifikace čistírny odpadních vod 
Turnov 17 174 

19. Založení provozní 
vodohospodářskéspolečnosti ve 
spolupráci s dalšími subjekty ve VHS  18 169 

20. Rekonstrukce bytových domů čp. 
1054-1055 v ul. Bezručově 19 140 

21. Rekonstrukce bytových domů čp. 
1001-1002 v ul. 5. května 20 131 

18. Rekonstrukce areálu vodojemů 
Károvsko 21 103 
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Název akce pod 10 mil Pořadí Počet bodů 

1. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ 
Alešova – 3. etapa 1 410 

7.Sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici 2 400 

2. Rekonstrukce Markovy ul. 3 361 

10. Revitalizace parku U letního kina 4 343 

3. Regenerace sídliště u nádraží – 4. etapa, 
5. etapa, 6. Etapa 5 340 

4. Rozšiřování ploch pro parkování a 
drobné úpravy sídlišť na Výšince, 
Přepeřská 6 334 

13. Oprava střech na penzionech seniorů v 
Žižkově ulici 7 313 

5. Rekonstrukce Pekařovy ulice 8 242 

16. Fotbalové hřiště s umělým trávníkem 9 232 

9. Revitalizace Metelkových sadů 10 221 

8. Parkování na střeše terminálu u 
železničního nádraží 11 216 

11. Údolí řeky Jizery 12 213 

6.  Rekonstrukce ul. Boženy Němcové 13 208 

18. Rozvoj bytových zón 14 207 

14. Rekonstrukce DPS ul. Granátová 15 204 

19. Nákup nového zásahového vozidla pro 
hasiče 16 169 

12. Údolí říčky Stebénky 17 160 

20.Výstavba parkoviště u nemocnice 18 145 

21. Cyklotrasa Greenway Jizera – úsek 
Turnov – Příšovice 19 131 

17.Táborová základna Žluté ponorky v 
Krčkovicích 20 116 

15. Rekonstrukce objektů Šetřilovska 21 75 
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Název akce obecně výstavba 
chodníků a bezp.prvků Pořadí Počet bodů 

9.chodník k Lidlu a obchodnímu centru 
Kontakt 1 396 

10.přechod u Žluté ponorky (hotova 
studie 2 364 

12. úprava chodníku a přechodu na 
náměstí Českého ráje u Belgického dvora 
(hotov 3 325 

5. chodník Mašov - od Sobotecké ulice k 
návsi Mašov (hotov projekt k územnímu 4 313 

3.chodník od zámku Hrubý Rohozec ke 
kruhové křižovatce u průmyslové zóny 5 292 

6.  chodník Mašov - od křížku na Kalužník 
(hotov projekt k územnímu řízení 6 291 

2.chodník od zámku Hrubý Rohozec na 
Malý Rohozec - veřejné osvětlení, 
oddělení 7 271 

1. chodník Károvsko - od kruhové 
křižovatky k ulici Zborovská 8 267 

1.projekt zóny 30 – Čtvrť u Kasáren 
(hotova studie) 9 247 

19. zastávka BUS u Lidlu 10 235 

14. chodník Přepeřská – 2. etapa (projekt 
hotov, náklad 0,7 mil.Kč) 11 222 

4. chodník od průmyslové zóny k pivovaru 
Rohozec 12 216 

13. chodník Alešova (2. etapy hotovy, slib 
od stavby terminálu) 13 207 

20.centrální stání pro kamiony v 
průmyslové zóně na Vesecku 14 181 

16.chodník do Granátu na Kamenec – 
možno realizovat jako opravu 15 168 

15. chodník u Billy – možno realizovat 
jako opravu 16 161 

8. chodník z Kobylky ke hřbitovu Na 
Oběšenci 17 134 

7.chodník podél I/10 z Dolánek na 
Bukovinu (technicky těžko řešitelné) 18 131 

17.oprava chodníků v ul. Na Vyhlídce – 
možno realizovat jako opravu 19 80 

18. dodláždění chodníků v ul. 
Jeronýmova – možno realizovat jako 
opravu 20 59 
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Seznam potřebných oprav cest a 
komunikací k 3.2.2015 (menší 
zásahy) Pořadí Počet bodů 

2.komunikace Kadeřavec, slouží jako jediná 
přístupová 1 416 

8. oprava komunikace Pelešany parkoviště 
pod Valdštejnem 2 378 

9. oprava chodníku na Kamenci, hlavní 
spojka pro pěší Kamenec centrum 3 334 

1. komunikace Hruboskalská, slouží jako 
spojkaKřišťálová a Hruboskalská, 8 domů 4 333 

3.komunikace Bukovina na Hranici 5 300 

4. Mokřiny, jediná přístupová komunikace 
do osady pro 6 domu + chaty 6 281 

12. Mírová, jediná přístupová komunikace 
pro 63 domů 7 277 

9a. DTTO částečná sanace podloží  8 273 

7.komunikace U Lomu dešťová kanalizace 9 265 

15. 1. polovinaZd.Nejedlého propojka do 
Jeronýmovy, 10 245 

6.  cesta Kobylka čp 1 slouží jako jedniná 
přístupová komunikace ke 4 domům 11 239 

20.úprava zpevněné plochy COOP 
Daliměřice 11 239 

5. cesta Durychov k Dědečkovým, jediná 
přístupová 13 237 

Malý Rohozec -Ohrazenice spojovací 
komunikace, 14 220 

 Mašov kolem hřbitova nový povrch, 15 217 

16.2. polovina Zd. Nejedlého 16 205 

11. Nádražní - Pacltova bývalý ZNZ 
povrchy, slouží pro 2 domy a firmu 
Formplast 17 203 

14. Bukovina pod hospodou (dnes recyklát) 
nový asfalt, 18 197 

10. Cesta Vazovce (Rulfovi) v souvislosti s 
VHS, 19 188 

17.Mašov čp. 29 Housa nový povrch, slouží 
jako jediná 20 130 

21. J.Palacha - nový povrch, slepá část k 6 
RD 21 74 

19. Kobylka Krausovi spojnice I/10-Kobylka, 
spojka Kobylka hlavní silnice 1/10 22 62 

 

 



7  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 24. 4. 2015 

3. Rozpočtové opatření č. 1 - rozpočet města  
 

Rozprava:       Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2015.  

Příjmy se zvyšují o částku ve výši 15.639.634 Kč, v této částce je zejména přijetí daně z příjmů 

právnických osob za město Turnov ve výši 6.861.180 Kč a přijetí dotací ve výši 6.120.454 Kč, a to 

především z KÚLK pro příspěvkové organizace ZSST a MŠ a ZŠ Sluníčko pro poskytování sociální 

služby ve výši 4.912.200 Kč. Celkové výdaje jsou vyšší o 15.804.634 Kč, z toho běžné výdaje o 

7.743.634 Kč a kapitálové výdaje o 8.061.000 Kč. Financování se zvyšuje o částku ve výši 165.000 Kč, 

zapojení počátečního stavu účtu EKO-KOM. Návrh rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. 

rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.  

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Soudský, p. Hocke, p. Špetlík, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: rozpočtové změny ve finančním výboru prošly bez větších námitek, je znát nižní 

příjem ze strany Ministerstva financí - jejich odůvodnění bylo popsáno na 2 stránky, v původním rozpočtu 

je již v kapitálových příjmech i prodej projektů v Dolánkách - 3 mil. Kč, příjem za prodej budovy je již na 

účtu Města, nyní se převádí projekt, projektová dokumentace je v dalším řádku – 389, diskuze nad 

náklady na toalety u terminálu a např. údržbu dětských hřišť, pozitivní zpráva je, že České dráhy 

připravují výstavbu toalet ještě letos, po dobu udržitelnosti projektu jsou nízké poplatky za vjezd do 

terminálu, které kryjí pouze základní provoz, po ukončení udržitelnosti bychom mohli zavést poplatky v 

normální výši 

 

usnesení ZM č. 179/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

336.895.194 Kč, navýšením o částku 15.639.634 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

419.460.194 Kč, navýšením o částku 15.804.634 Kč, a financování ve výši 82.565.000 Kč, 

navýšením o 165.000 tis. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

4.  Finanční záležitosti – podmínky pro veřejnou zakázku – úvěr 40 mil. Kč   
 

Rozprava:        
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 40.000.000,- Kč na 

financování investičních akcí v roce 2015 a 2016. 

Způsob čerpání: na základě předložených faktur městem na investiční akce v letech 2015 a 2016. 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 4.065.000,- Kč (při 2% úroku) 

Zadavatel požaduje: 

a) rezervaci finančních prostředků z nečerpaného úvěru bez poplatku. 

b) případné nedočerpání úvěru bez poplatku a sankce. 

c) předčasné splacení úvěru bez poplatku a sankce. 

d) uchazeč bude svou nabídkou vázán do 30. 6. 2015. 

e) zajištění: bez zajištění 

d) základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1, písm. b zákona o 

veřejných zakázkách = nejnižší nabídková cena = náklady úvěru celkem  

 

zadluženost města k 31. 3. 2015 činí 100 614 128,60 Kč  

splátky jistin stávajících úvěrů od dubna do prosince 2015 činí 17.629.452 Kč 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Maierová, p. Sekanina, p. Soudský, p. Uchytil, xxxxxxxxxxx - občanka 
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V diskusi zaznělo: úvěr byl projednáván ve finančním výboru, přebrali jsme dluhy z minulých volebních 

období a musíme s tím žít a mít na splátky, z hlediska odborníků Turnov v porovnání s jinými městy je 

zadlužen málo; odborníci tvrdí, že si půjčujeme za dobrých podmínek, doba je příznivá na půjčení peněz 

za malou úrokovou sazbu, nyní 30 mil. Kč půjde na dostavbu areálu Maškovy zahrady - chtěli jsme tuto 

výstavbu krýt z prodaného pozemku za Penny či si půjčit, zastupitelé rozhodli, že s prodejem vyčkáme, až 

bude areál dostavěný, že ten pozemek získá na hodnotě, 5 mil. Kč je rezerva na zasíťování pozemků na 

Hruštici - tyto peníze se nám rychle vrátí z prodeje těchto stavebních parcel, nikomu se nežije dobře na 

dluh dalším generacím - nic jiného nám nezbývá vzhledem k minulosti - mohlo by se totiž stát, že dalších 

5 let nebudeme nic stavět..... 

 

usnesení ZM č. 180/2015 
 

ZM bere na vědomí  

vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku „Dlouhodobý 

úvěr města Turnov ve výši 40 mil. Kč“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení. 

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

5. Objekt Bio ráj - rozhodnutí o dalším využití   
 

Rozprava:       Na jednání zastupitelstva města 26. března 2015 byly prezentovány následné záměry 

využití objektu: 

 

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

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

hřiště, kavárna) 

- Pan xxxxxxxxxxxx, kulturní scéna na filmové festivaly, nahrávací studio, možnost využití velkého sálu 

pro spolky 

- Rekonstrukce objektu Bio ráj na městkou knihovnu 

- Prodej objektu za cenu 3,5 - 4,5 mil. Kč 

 

Vzhledem k vyslechnutým prezentacím navrhuje vedení města ZM dále zvážit pouze jednu možnost a to: 

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

Proč navrhujeme tuto možnost podpořit: 

- v této chvíli se jedná o novou, zatím stávajícími provozy nepokrytou aktivitu 

- jednalo by se o rozšíření občanské vybavenosti směrem ke sportu, který je pro Turnov 

tradiční a vyhledávaný. Vzhledem k plánované nové expozici horolezectví by mohlo dojít 

k zajímavému propojení i z hlediska cestovního ruchu 

- spolek nepožaduje další provozní dotaci v rámci fungování 20 let 

- zajistíme pokračování horolezecké tradice v oblasti dětí a mládeže 

 

Za jakých dalších podmínek ji navrhujeme podpořit: 

- výpůjčka objektu na 20 let (po vyhlášení a potvrzení reálného dotačního titulu) 

- je nutné dospecifikovat a provozně dořešit avizovaný dětský klub bez provozního příspěvku 

města, připouštíme i jiné využití 

- je nutné optimalizovat náklady na rekonstrukci objektu nebo najít další finanční zdroje, tak 

aby uvažovaná spoluúčast města byla maximálně 2 mil. Kč 

- pro vyhledání reálného dotačního titulu stanovujeme lhůtu do konce dubna 2016, pak spolek 

přednese zprávu ZM a ZM rozhodne o dalším postupu 

 

Do 06/2016 budeme garantovat nájem pro stávajícího nájemce 3D tiskárna pana xxxxxxxxxxxxxx (v této 

chvíli je uzavřena smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou). 

Druhým řešením je pak prodej objektu za minimální cenu 4 mil. Kč v nabídkovém řízení (nikoli dražba). 
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Diskuse: p. Hocke, p. Mikula, p. Báča, p. Maierová, p. Sekanina, p. Loukota, p. Jiránek, p. Hodík, p. 

Šmiraus, p. Těhníková 

V diskusi zaznělo: jedná se o shrnutí materiálu z minulého zasedání s návrhy na 2 řešení - navázat 

spolupráci s horolezci či objekt prodat, horolezci si cenu nevymysleli, byli by sami proti sobě při 

získávání dotace, je to dobrá myšlenka i v návaznosti s Muzeem Českého ráje, které chce dělat expozici k 

historii horolezectví v Českém ráji, nyní vytváříme časový prostor pro získání dotace, nájemce máme, 

zatím neuzavíráme smlouvu o určitých závazcích, toto je první odbočka z prodeje, pan xxxxxxxxxxx 

říkal, že si umí představit spolupráci s horolezci, tak proč bychom to nemohli prodat, pan xxxxxxxxxxx 

také nenabízel tolik peněz, kolik jsme si představovali, nyní zatím nejsou známé žádné dotační programy - 

pokud bude dotační titul podporovat i koupi nemovitosti, tak se může stát, že se prodej uskuteční, 

horolezci při výpočtech vycházeli z projektů, které byli minulé období, horolezci by s panem 

xxxxxxxxxxxxxxx spolupracovat nemohli – stěna by nebyla konkurence schopná, minulé dotační projekty 

umožňovaly použít dotaci na investici do cizího majetku, je ale třeba, aby žadatel měl nějaký příslib v 

ruce. Varianta, že by si to horolezci odkoupili na splátky je nemožná – horolezci nemají finanční zdroje, 

pokud tam nebude spoluúčast města 

 

Návrh na usnesení – p. Loukota 
 

ZM ruší  

předchozí usnesení ZM č. 241/2013 ze dne 19.12. 2013.  

ZM schvaluje záměr prodeje budovy bývalého objektu kina Bio ráj  Žižkova ulice, čp. 2136 

Turnov – p.č. 855/2, k.ú. Turnov, včetně přilehlých pozemků za cenu min 4 mil. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/9/9] – usnesení nebylo přijato 

 

Návrh na usnesení – p. Maierová 

usnesení ZM č. 181/2015 
 

ZM ruší  

usnesení 241/2013 ze dne 19. 12. 2013.  

ZM bere na vědomí informaci o projektu a souhlasí s projektem Lezecký ráj, o.s. (horolezecká 

stěna) v objektu Bio Ráj,  Žižkova ulice, čp. 2136 Turnov – p.č. 855/2, k.ú. Turnov.  

ZM pověřuje starostu komunikací s nositeli projektu se záměrem minimalizace nákladů a ukládá 

starostovi průběžně předkládat aktuální informace o projektu.  

ZM stanovuje lhůtu 30. 4. 2016 pro vyhledání reálného dotačního titulu na realizaci tohoto 

projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/7] – usnesení bylo přijato 
  

6. Prodej pozemků pod garážemi U Raka, Turnov   
 

Rozprava:       Pozemky pod garážemi v areálu U Raka jsou z větší části ve vlastnictví majitelů garáží. 

Tento stav není pouze ve třech případech,  tj. u pozemků parc.č. 1519/41, 1519/42 a 1519/50, k.ú. Turnov. 

Na uvedených pozemcích byly stavby ve vlastnictví Automotoklubu Střelnice, které jsou nyní ve 

vlastnictví fyzických osob. Tito noví vlastníci mají eminentní zájem si pozemky pod garážemi majetkově 

vypořádat, proto se na nás opětovně obrátili se žádostí o umožnění odkoupení pozemků pod garážemi do 

svého vlastnictví.  

Na jednání RM dne 8. 9. 2014 byl projednáván prodej pozemků pod garážemi v areálu u Raka. Usnesení 

nebylo přijato, neboť se RM domnívá, že navrhovaný prodej není pro město perspektivně výhodný a 

celou problematiku je nutno posoudit komplexně včetně odstavných zaplocených ploch. 

Na základě opětovné žádosti bylo předloženo k projednání RM dne 11. 2. 2015, usnesení opět nebylo 

přijato, RM diskutovala o možném budoucím využití pozemků. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Hocke, p. Sekanina 
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V diskusi zaznělo: proč to rada města nedoporučuje prodat, rada cítí, že garáže na tomto místě nejsou to 

pravé, příjem z těchto malých pozemků je minimální; s ohledem na budoucnost se rada nepřiklonila 

k prodeji, když se díváme na tuto lokalitu v globálu, město vlastní 70% pozemků a 30% pozemků je v 

soukromém vlastnictví 

 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 1519/41, 1519/42 a 1519/50, k.ú. Turnov do 

vlastnictví majitelům garáží, postavených na uvedených pozemcích za kupní cenu ve výši 1000 

Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/9/6] – usnesení nebylo přijato 
  

7.  Vykoupení pozemku parc.č. 3040/1, k.ú. Turnov - Struhy   
 

Rozprava:       V souvislosti s realizací cesty ve Struhách podél toku Stebénky se na město obrátili 

vlastníci sousedního pozemku s nabídkou prodeje pozemku parc.č. 3040/1 trvalý travní porost o výměře 

5494 m2, k.ú. Turnov. Skutečností je, že na část tohoto pozemku v rozsahu 74 m2 zasahuje vyštěrkovaná 

cesta. Vlastníci pozemku p.č. 3040/1, k.ú. Turnov mají zájem celý svůj pozemek městu odprodat za kupní 

cenu ve výši 60 Kč/m2 tj. celkem 329.640 Kč. Dle platného územního plánu je pozemek určen na zeleň 

sídelní a přírodního charakteru. Ze strany města bylo zadáno vypracování znaleckého posudku, na jehož 

podkladě byla stanovena cena zemědělského pozemku dle platné oceňovací vyhlášky na 23,50 Kč/m2 a 

cena obvyklá dle porovnávací metody byla po odečtení věcného břemene, které snižuje hodnotu 

nemovitosti, stanovena na 78 Kč/m2.  Stanovení výše ceny obvyklé je dle prohlášení zhotovitele 

ovlivněno tím, že na uvedenou lokalitu má Město Turnov z roku 2003 zpracovanou architektonicko-

urbanistickou studii přírodního sportoviště. Tato skutečnost předmětnou nemovitost, která je uzemním 

plánem určena pouze na zeleň, nadhodnocuje.  

 

Po projednání výše uvedeného vykoupení pozemku bylo radou města odsouhlaseno vykoupení celého 

pozemku parc.č. 3040/1 trvalý travní porost o výměře 5494 m2, k.ú. Turnov od podílových spoluvlastníků 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (usnesení RM č. 103/2015)  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: tento výkup pozemků nám vyřeší z části pokračování cesty, je to krok, abychom se 

posunuli dále, je to velká částka, kterou požadují za louku 

 

usnesení ZM č. 182/2015 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 3040/1 tr.trav.porost o výměře 5494 m2, k.ú. Turnov do vlastnictví 

Města Turnov od podílových spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 

Kč/m2. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/5] 
  

8. Veřejné osvětlení Kadeřavec, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti   
 

Rozprava:       V návaznosti na pokládku nových kabelů nn pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., řeší 

odbor správy majetku rekonstrukci veřejného osvětlení v Turnově, na Kadeřavci. Pokládka nových kabelů 

bude realizována částečně v komunikaci a částečně v nezpevněné ploše, v pozemcích parc.č. 1278/1 a 

1282/1, oba k.ú. Mašov u Turnova, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje. Pro uložení nového kabelu 

veřejného osvětlení je třeba s Libereckým krajem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti. Po dokončení stavby bude s Libereckým krajem uzavřena vlastní smlouva o zřízení 

služebnosti. Cena za zřízení služebnosti je dána ceníkem jednorázových úhrad. V nezpevněné ploše je 
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předběžně cena za služebnost vyčíslena ve výši 5.251,40Kč vč. DPH. V komunikaci je cena za služebnost 

vyčíslena ve výši 19.965,-Kč vč. DPH (přesná částka bude vypočítána po zaměření stavby). 

 

Diskuse: --- 

 

usnesení ZM č. 183/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a následně smlouvy o zřízení 

služebnosti s Libereckým krajem pro stavbu "Veřejného osvětlení Kadeřavec, přílož ČEZ" na 

pozemcích parc.č. 1278/1 a 1282/1, oba k.ú. Mašov u Turnova. 

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

9.  Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko   
 

Rozprava:       Dne 14.4.2015 proběhlo veřejné projednání záměru Instalace technologie výroby šroubů 

do haly KAMAX - Vesecko, dle zákona č. 100/2001 Sb. Do dnešního dne 23. 4. se posílají připomínky 

k posudku. Samospráva města Turnova rovněž podala připomínky, které jsou součástí materiálu.  

 

usnesení ZM č. 184/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o projednávání záměru instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax – Vesecko. 

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

10. Zpoplatnění parkování v ulici 28. října   
 

Rozprava:        

Diskuse: p. Hudec, p. Frič, p. Hocke, p. Loukota, p. Sekanina, p. Mikula, p. Špetlík, p. Hocke, p. Šmiraus, 

p. Maierová, p. Hodík 

 

V diskusi zaznělo: pan Hudec přednesl problém - v této ulici se nachází mateřská i základní škola; každý 

rodič, který jede řešit problém, musí zaplatit parkovné, navrhuje, aby prvních 15 - 20 min. bylo zdarma, 

jedná se pouze o zamyšlení a výsledek na příštím zasedání ZM, ranní provoz je zde rušný; rodiče 

vykládají děti a mají strach, aby nedostali pokutu; máme dohodu s městskou policií, řešením by mohla být 

cedule K+R na krátkodobé stání při vyložení atd, tato ulice je zpoplatněna rok a půl, vyhláškou jsme 

upravovali pouze parkování před DD Pohoda, placené stání nám v podstatě koriguje to, aby nám tam 

občané negarážovali, ale aby zálivy opravdu fungovaly na parkování, pokud si občané potřebují něco 

zařídit, parkování na 20 minut zdarma se nevzdává (p. Loukota) ani ve Skálově ulici, chápe však, že se 

jedná o zásah do rozpočtu města, proto bych toto téma dal před projednáváním rozpočtu na další rok, 

parkování pro mateřskou školu není zpoplatněno, jak vypadá jednání s Telecomem, čekáme do konce 

května, jak se situace bude dále vyvíjet, to samé s vlastníky pozemků uvnitř vnitrobloků mezi Telecomem 

a základní školou, stále doufáme v selský rozum lidí, ti však musí být soudní – vše nelze řešit dopravním 

značením. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:        

Diskuse: xxxxxxxx - občan 
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V diskusi zaznělo: komentář a pochvala p. Uchytila k Turnovské výzvě, knihovna v Turnově a základní 

škola v Mašově by si zasloužili prioritní místo v investicích. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12. Přestávka   
 

 

13. Turnov - název nové ulice v areálu Maškovy zahrady   
 

Rozprava:        

Předmětem je pojmenování nově vznikající a dosud nepojmenované ulice v Turnově, v areálu Maškovy 

zahrady. Ulice, se nachází v části města Turnov v prostoru výstavby sportovního areálu. 

Materiál byl dne 26. 1. 2015 projednán v Komisi pro sport Rady města Turnov s doporučením 

zastupitelstvu města přijmout název nové ulice "Josefa Pluhaře". Dále komise považuje za vhodné, aby 

zimní stadion nesl jméno významné sportovní i morální osobnosti, kterou je por. Ludvík Košek. 

Materiál byl dále dne 28. 1. 2015 projednán v Komisi pro kulturu Rady města Turnov s doporučením 

zastupitelstvu města přijmout název nově vzniklé ulice „V Maškových zahradách“ nebo „Maškova ulice“. 

Odbor správní doporučuje zastupitelstvu města přijmout název nově vzniklé ulice „Josefa Smitka“. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Soudský, p. Kordová, p. Maierová, p. Uchytil, p. Hovorka 

 

V diskusi zaznělo: vhledem k řešení loga a vizuálního stylu areálu, které je součástí marketingu, rádi 

bychom vypustili pojmenování areálu, aby pan jednatel neměl svázané ruce, ulice Koškova již v Turnově 

je, ale jedná se o pana Jana Koška, který byl významný fotbalový útočník, pan Ludvík Košek je o 

generaci mladší a spolu s panem Smitkou položili život ve 2. světové válce, je možné odložit po 

rozhodnutí, jaký název ponese samotný areál 

 

Bod byl po diskusi stažen z programu jednání a bude vrácen na zasedání v září 2015. 

 

14. Varovný informační systém obyvatel Turnova - ukončení činnosti městského 

rozhlasu   
 

Rozprava:        

Na základě ročního provozu varovného informačního systému obyvatel (VISA) můžeme konstatovat tyto 

skutečnosti: 

1. Město má jednotný systém varování a vyrozumění obyvatel s územní působností pro celé město a spolu 

se systémem varování obyvatel horního Pojizeří před povodněmi vybudovaným ve spolupráci 

s Libereckým krajem disponuje moderním a technicky uceleným zařízením. 

2. Tento systém zabezpečuje včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva a majetku.  

3. Systém je plně kompatibilní s provozovaným Jednotným systémem varování a vyrozumění     

Ministerstva vnitra, jehož základní technická infrastruktura je tvořena systémem selektivního  

rádiového návěštění, které ve svém důsledku umožňuje dálkové ovládání všech koncových prvků 

varování zařazených do systému v rámci České republiky. 

 

Domníváme se proto, že můžeme ukončit režim využívání VISA jako „městského rozhlasu“ a nadále 

pokračovat již v režimu „krizového řízení“ pravidelnou zkouškou vždy 1. středu v měsíci. Technické 

řešení – bezdrátový přenos, neumožňuje ideální komfort poslechu, i přes velkou snahu všech 

zúčastněných, jedná se o krizový systém. 

 

Diskuse: p. Černý, p. Hocke, p. Maierová, p. Sekanina, p. Kordová, p. Hovorka, p. Hodík 
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V diskusi zaznělo: není škoda peněz vysílání rozhlasu zrušit ?, v okrajových částí Turnova se to setkalo s 

kladnou odezvou, umíme to nastavit tak, aby rozhlas fungoval jen někde, oslovíme osadní výbory, pak by 

se to případně na zasedání ZM vrátilo, celý rok jsme se tím zabývaly, problém je ten, že to není technicky 

nastavené jako informační rozhlas, ale jako krizový pro včasné varování obyvatel, starosta má totiž ze 

zákona povinnost prokazatelně varovat občany, SMS zprávy fungují, ale stačí, aby někdo nenahlásil 

změnu tel. čísla a již mu SMS nedojde, po dobu udržitelnosti projektu, se tohoto zařízení nemůže vzdát 

 

usnesení ZM č. 185/2015 
 

ZM bere na vědomí  

změnu režimu využívání varovného a informačního systému obyvatel a od 1. 5. 2015 pozastavuje 

účinnost pravidel pro používání varovného informačního systému obyvatel jako městského 

rozhlasu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/1/0] 
  

15. Veřejnoprávní smlouvy - fond na podporu sociální oblasti   
 

Rozprava:       Předložení ke schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 

Turnova pro organizace působící v sociální oblasti. Dne 26.03.2015 byly usnesením ZM schváleny 

příspěvky pro jednotlivé organizace z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. Dle novely 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí smlouvy o poskytovaných 

příspěvcích organizacím v částce vyšší než 50.000 Kč schvalovat ZM. 

 

Diskuse: p. Houšková, p. Špetlík, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: jedná se o formální schválení obsahu veřejnoprávních smluv nad 50 tis. Kč, částky 

byly schváleny již na minulém zasedání ZM, Náruč byla zařazena do režimu de minimis na základě 

porady s Krajským úřadem 

 

usnesení ZM č. 186/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova z režimu de minimis pro organizaci 

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z. s.. 

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

usnesení ZM č. 187/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova pro organizaci FOKUS Turnov, z. s.. 

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

usnesení ZM č. 188/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova pro organizaci Most k naději. 

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

usnesení ZM č. 189/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova pro organizaci SLUNCE VŠEM, 

zapsaný spolek. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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16. Veřejnoprávní smlouvy - kulturní a památkový fond   
 

Rozprava:       Předložení ke schválení veřejnoprávní smlouvy, které jsou zpracovány ve smyslu novely 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Diskuse: --- 

usnesení ZM č. 190/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Turnovská Bohéma -Turnovské divadelní studio, 

IČO: 26611856, Nám. Č. ráje 5, na akci Modrý kocour Turnov. 

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

usnesení ZM č. 191/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Kruh přátel hudby při KCT, IČO: 25958941, 

Markova 311, Turnov, na akci Turnovské hudební večery. 

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

usnesení ZM č. 192/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Spolek přátel Muzea Českého ráje, IČO: 

49295225, Skálova 71, Turnov, na akci Staročeské řemeslnické trhy. 

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

usnesení ZM č. 193/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Spolek přátel hud. fest. Dvořákův Turnov a 

Sychrov, IČO:70104271, Křišťálová 2072, Turnov, na akci Hudební festival Dvořákův Turnov a 

Sychrov. 

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

usnesení ZM č. 194/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na akci Obnova fasády, oken a dveří na č.p. 452 v Krajířově ul., 511 01 Turnov. 

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

17. Veřejnoprávní smlouvy - návratná finanční výpomoc pro Kulturní centrum 

Turnov, s.r.o.  
 

Rozprava:       Předložení ke schválení veřejnoprávní smlouvy, které jsou zpracovány ve smyslu novely 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Diskuse: --- 
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usnesení ZM č. 195/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 

Turnova" mezi Městem Turnov a Kulturním centrem Turnov s. r. o. a pověřuje starostu města 

Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/2/3] 

  
 

18. Veřejnoprávní smlouva - Greenway Jizera   
 

Rozprava:       Předložení ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova na 

realizaci projektu Greenway Jizera – financování vratky dotace. Na minulém jednání ZM byla přijata 
usnesení k dofinancování vratky dotace Sdružení Český ráj na Greenway Jizera: Greenway Jizera - 
financování vratky dotace. Předložení ke schválení veřejnoprávní smlouvy, které jsou zpracovány ve 

smyslu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

Diskuse: p. Svobodová, p. Báča 

 

V diskusi zaznělo: v Rakousích vratku 83 tis. Kč neodsouhlasili, částku pravděpodobně zaplatí Sdružení 

Český ráj ze svého rozpočtu na rok 2015, v ostatních obcích se bude teprve hlasovat 

 

usnesení ZM č. 196/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova na realizaci projektu "Greenway 

Jizera – financování vratky dotace" ve výši 873 417 Kč mezi Městem Turnov a Sdružení Český 

ráj a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/3] 
  

19. Veřejnoprávní smlouva - Memoriál Ludvíka Daňka   
 

Rozprava:       Předložení ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova na 

realizaci projektu 16. ročník memoriálu Ludvíka Daňka ve výši 400.000,- Kč, dle schváleného rozpočtu 

na rok 2015 – samostatný řádek č. 211. 

Předložení ke schválení veřejnoprávní smlouvy, které jsou zpracovány ve smyslu novely zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Diskuse: --- 

 

usnesení ZM č. 197/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova na realizaci projektu 16. ročník 

Memoriálu Ludvíka Daňka ve výši 400.000,- Kč mezi Městem Turnov a AC SYNER Turnov a 

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

20. Rozdělení příspěvků na podporu spolků   
 

Rozprava:       Bod byl stažen z programu jednání. 
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21. Komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci - rozdělení příspěvků   
 

Rozprava:       Komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci na svém zasedání dne 15. dubna 2015 

projednala došlé žádosti o finanční příspěvek na zahraniční akce pořádané v průběhu tohoto roku. Žádostí 

bylo podáno celkem 12. Komise se rozhodla vyhovět 9-ti žádostem. 

 

Diskuse: --- 

usnesení ZM č. 198/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Samostatný orientační klub TJ Turnov, Skálova 207, IČ: 15045528, na 

akci „Mezinárodní závody“ dne 26. 6. – 7. 7. 2015 v Alvestě, Švédsko, ve výši 10 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 199/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro SZŠ Turnov, 28. října 1390, IČ: 00 58 10 71, na akci „Mezinárodní soutěž 

v předlékařské první pomoci“ dne 26. 6. 2015 v Niesky, Německo, ve výši 2 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 200/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro ILMA – spolek, Trávnice 902, IČ: 22 88 78 06, na akci „Mistroství Evropy 

a Světový pohár“ dne 13. – 14. 6. 2015 v Mikolajky, Polsko, ve výši 10 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 201/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro LS Na Židli, Jana Patočky 1670, IČ: 26 60 68 61, na akci  

„XXV. Turnovský drahokam“, dne 13. – 15. 3. 2015 v Turnově, ve výši 3 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 202/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, IČ: 00 85 49 99, na akci „Obnova 

výuky řemeslných technik v Egyptě“, v průběhu června 2015 v Turnově, ve výši 3 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 

usnesení ZM č. 203/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, IČ: 00 85 49 99, na akci „Obnova 

výuky řemeslných technik v Egyptě“, průběhu září a října 2015 v Káhyře, Egypt, 

ve výši 12 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 204/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Český svaz chovatelů, z.o. Turnov II., IČ: 70 15 04 51, Prouskova 1868,  

na akci „Výstava okrasného ptactva“, začátkem října 2015 v Žitavě, Německo, ve výši 1 500 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 205/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Klub přátel železnic Českého ráje, U Nádraží 1296, IČ: 49 29 42 11, na 

oslavy „150 let Turnovsko-kralupské dráhy“, dne 4. – 6. 9. 2015 v Turnově,  

ve výši 10 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 206/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro T.J. Sokol Turnov, Skálova 540, IČ: 13 58 25 18, na akci „World 

Gymnaestrada 2015“, dne 12. – 18. 7. 2015 v Helsinkách, Finsko, ve výši 8 500 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

22. Farmářské trhy   
 

Rozprava:       Materiál k tématu farmářských trhů v Turnově a jeho opětovnému zavedení na náměstí 

Českého ráje. Pociťujeme společenskou objednávku po farmářských trzích v Turnově, v okolních městech 

trhy fungují a jsou hojně navštěvované. Otázkou farmářských trhů se zabývala RM na svém zasedání 8. 

4., kde bylo uloženo paní Mgr. Janě Svobodové jednat s pořadateli Polabských a Pojizerských 

farmářských trhů. Trhy pod jejich vedením jsou pořádány ve městech Poděbrady, Nymburk, Mnichovo 

Hradiště, Mladá Boleslav, Čelákovicích, Brandýse nad Labem, atd. Výhodou této spolupráce je, že 

společnost má již zavedené prodejce a nemuseli bychom je pracně do Turnova lákat. Nákupem těchto 

výrobků s dohledatelným původem podporuje kupující české farmáře a malovýrobce a za odměnu si může 

být jistý, že dostává skutečně kvalitní a čerstvé potraviny. Trhy organizované společností Polabské 

farmářské trhy jsou provozovány v souladu se zásadami Kodexu farmářských trhů vydaným 

Ministerstvem zemědělství v roce 2011 a s nařízením Státní veterinární správy ČR a Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce. Místem konání bude náměstí Českého ráje (jedna strana, kde stává vánoční 

strom), každou sobotu dopoledne. 

 

Diskuse: p. Svobodová, p. Hocke, p. Kordová, p. Mikula, p. Maierová, p. Špetlík, p. Hudec, p. Hodík 

 

V diskusi: ještě jsme obdrželi jednu nabídku, a to od pana xxxxxxxxx, který zařizuje farmářské trhy ve 

Vrchlabí, budeme jej kontaktovat a RM pak rozhodne, lidé dle ankety mají zájem o návrat farmářských 

trhů do Turnova, proč to nebudeme provozovat sami - chybí nám stánky, kontakty na prodejce, nutnost 

zaměstnat organizátora, okolní města jsou spokojena, pořadatelé mají zkušenosti, které nám chybí, v 

minulosti jsme učinili pokus, bylo dobře, že jsme nepořídili stánky, stačí jedno usnesení ZM a vše končí, 

je to dobře, termín i místo je vhodné, v minulosti jsme o trzích hlasovali 2x, byli tu tací, kteří měli stále 

problém a trhy skončily, proč tu nejsou zástupci společností, aby se nám prezentovali, pokud takto 

postupujeme v případě farmářských trhů, měl by být podobný scénář i v případě provozování občerstvení 

v Maškově zahradě - Městská sportovní by neměla předci provozovat občerstvení, 90 % občanů má 

náměstí s tímto spojené, tržnice pro Turnov II. zůstane zachována 

 

usnesení ZM č. 207/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o opětovném zavedení farmářských trhů na náměstí Českého ráje v Turnově. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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23 Příspěvky zastupitelů   
 

Rozprava:       

Pozvánky: 

25. 4. - 12. ročník Český ráj dětem - putování za památkami Českého ráje 

5. 5. - 16 hodin park U Letního kina - odhalení sochy Adam a Eva  

7. 5. - připomínka dne vítězství ve Skálově ulici 

15. 5. - 17 - 24 hodin - muzejní noc v Liberci 

19. 5. - 16. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka 

21. 5. - od 18 hodin v Městském divadle - diskuse o odsunu sovětské armády - host M. Kocáb 

26. 5. - od 19 hodin Na Sboře - David Marek - mapování konce 2. sv. války v této lokalitě 

30. - 31. 5. - Staročeské řemeslné trhy - pozvání přijal starosta z Jawora 

17. 6. - od 9 hodin hasičská okrsková soutěž 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

V Turnově dne 27. dubna 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

 

starosta 

…………………………… 

 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

 

ověřovatel zápisu 

 


