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Zápis 

Zastupitelstva 5 Města Turnov 

ze zasedání dne 28.05.2015  

 

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, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 

Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. 

Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef 

Uchytil, DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: MUDr. Jiří Tomášek Mgr. Otakar Špetlík 

 

Omluveni: MUDr. Jiří Tomášek Mgr. Otakar Špetlík 

 

Ověřovatelé: Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Milan Hejdu, MUDr. Luděk Nečesaný, Michal 

Horáček 

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 je 

uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-

zm.htm. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu informováni.  

 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm
http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm
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1 Úvod   
 

Rozprava:       p. Hodík  

- vložení bodu Vzpomínka na Pavla Holase, před příspěvky občanů  

 

usnesení ZM č. 208/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplněného bodu. 

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

2 Aktivity VHS na území města Turnov   
 

Rozprava:       Investice do vodohospodářského majetku v letech 2015-2019 byly důkladně projednávány 

nejen v rámci ankety zastupitelů k investičním prioritám, ale i s vodohospodáři. Jejich samotné naplnění 

pak závisí na finančních možnostech města, Vodohospodářského sdružení Turnov, výši vodného a 

stočného, zadlužení VHS, získaných dotacích atd. Mimo investiční plán v této chvíli leží Intenzifikace 

čistírny odpadních vod v Turnově a Intenzifikace úpravny vod v Nudvojovicích. Projektově bude tato 

akce připravována, tak aby šla realizovat v jednotlivých etapách, dle stavu technologie ČOV a případně 

bude zažádáno o dotaci operačního fondu životního prostředí, pakliže to bude vůbec možné a výhodné. 

 

Investiční akce v roce 2015 v Turnově:  

- Sportovní ulice (obnova sítí a povrch dle revitalizace sídliště U Nádraží)  

- rekonstrukce vodovodu Sobotecká ulice -  Maškova zahrada  

- chlorátor na čerpací stanici vody v Dolánkách  

- komunikace Výšinka - Kamenec – obnova kanalizace a vodovodu s akcí KSSLK  

- řešení 1. etapy bytové zóny Hruštice-Károvsko  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Hejduk 

 

V diskusi zaznělo: je velmi ambiciosní mít vše fungující a v pořádku, dostaneme se tak na neuvěřitelná 

investiční čísla; ve velké míře ta hrozná čísla jsou pokryta z dotací, financování nastavujeme tak, aby bylo 

realizovatelné, ale s některými čísly se pohnout nedá - ul. Nádražní na kanalizační síti spolkne 15-25 mil. 

Kč, ale jedná se o prioritu a je to nutná záležitost, velká čísla v historii VHS nejsou nic neobvyklého, i v 

minulosti se vkládaly miliony, ale nyní je majetek opět zanedbaný - týká se např. čistírny odpadních vod;  

bylo by vhodné mít někoho na strategické dozorování z pohledu ekonomiky, každá společnost musí mít 

představu o financování, to by se mělo odrazit ve vodném stočném;  

 

usnesení ZM č. 209/2015 
 

ZM projednalo  

investiční aktivitu VHS na území města Turnova v lroce 2015, klíčové investiční záměry a 

základní směry spolupráce s VHS Turnov. 

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

3 Krajská nemocnice Liberec - valná hromada, informace   
 

Rozprava:       V rámci rozpravy se diskutovala tato témata: 

- Pozvánka na valnou hromadu společnosti 

- Záměr odštěpení části Společnosti zabývající se stravovacím provozem do samostatné společnosti 

KNL Catering, s.r.o. 

- Záměr spolupráce KNL s Nemocnicí s poliklinikou Semily, p.o. 

- Hospodaření krajské nemocnice Liberec 
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- Odebrání tarifního příplatku základní složky mzdy 

- Babybox v turnovské nemocnici 

- Parkování pro pacienty v areálu nemocnice, prodejna zdravotnických potřeb, Centrum léčby 

střevních zánětů  

Podrobné materiály jsou součástí zveřejněných podkladů pro jednání ZM. 

 

V rámci valné hromady společnosti budou hlasována tato usnesení: 

- Předmět podnikání se rozšiřuje o činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže. 

- Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně 

zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní uzávěrky Společnosti za rok 2014 na základě výroku 

auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014 a ke zprávě 

představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. 

- Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 včetně Výroční zprávy 

společnosti za rok 2014, včetně zprávy představenstva a podnikatelské činnosti Společnosti a 

stavu jejího majetku za rok 2014 a připojené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a 

rozhoduje o použití zisku za rok 2014 na úhradu ztrát minulých let. Valná hromada souhlasí a 

schvaluje rozpuštění rezervního fondu tvořeného do roku 2012 dle obchodního zákoníku. 

Rezervní fond použije na úhradu ztrát minulých let. 

- Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2015 

VGD-AUDIT, s.r.o. 

- Valná hromada schvaluje záměr odštěpení společnosti, resp. outsourcingu určité činnosti 

Společnosti a založení samostatné společnosti KNL Catering, s.r.o. a ukládá představenstvu 

zpracovat tento projekt dle zákona o obchodních korporacích a dle zákona o přeměnách 

obchodních společností a družstev a předložit je valné hromadě ke schválení do 31.10.2015. 

- Valná hromada schvaluje záměr spolupráce Společnosti s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech, 

p.o., resp. s Nemocnicí Semily, s.r.o. a ukládá představenstvu Společnosti zahájit jednání se všemi 

dotčenými subjekty o podmínkách spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech, p.o., příp. 

s Nemocnicí Semily, s.r.o. 

 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Nečesaný, p. Hudec, p. Kordová, p. Soudský, p. Sekanina, p. Mikula, p. Jiránek, p. 

Uchytil, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: po dokončení účetní uzávěrky hospodaření KNL končí ziskem 33 mil. Kč, V Turnově 

zaměstnanci pocítili zlepšení nejvíce - polepšení 11% lékaři, 13% sestry, za celý rok 2014 je to zlepšení o 

10%; drobné opatření v podobě odebrání tarifního příplatku, abychom udrželi pozitivní cashflow - velké 

akce platíme ze svého; z cateringu chceme udělat dceřinou společnost - je velmi progresivní a chtěli 

bychom oddělit tento druh služby stejně tak, jako to bylo např. u Nempry s. r. o.; nemocnice Semily se na 

nás začátkem roku obrátil o pomoc při hledání strategického partnera; pro nás by bylo lepší, aby tuto 

iniciativu převzaly nemocnice v jejich regionu, ale ty se zatím k tomu nemají - my nemůžeme dopustit, 

aby do této hry vstoupil soukromý sektor, který bychom nemohli regulovat a ovlivnit; je třeba jednat 

rychle, aby bylo jasné od 1. 1. 2016 jak bude semilská nemocnice fungovat; KNL ani turnovská 

nemocnice by neměla být ohrožena - máme vizi vstoupit do tohoto jednání jako minoritní partner; vyšel 

článek o tom, že se nemocnice; z ekonomického hlediska je na tom KNL dobře, s vedením deníku jsme si 

to vyříkali, důležitá jsou čísla schválená auditorem; co znamená nerizikový vývoj v reálu, semilská 

nemocnice je smluvní partnerem pro všechny pojišťovny, pokud bude spolupracovat se soukromým 

partnerem, může se stát, že bude v regionu "vyzobávat" lukrativní výkony - něco podobného začíná 

probíhat ve Frýdlantu; Jilemnická nemocnice by měla dostat šanci; dvě příspěvkové společnosti se 

nemohou spojit, nyní jde o to udržet Semily ve veřejnoprávních rukou, cestou ústupku od akutní medicíny 

Semily jít nechtějí; je dobře pro transparentnost KNL, že se odštěpí catering; nadstandartní péče zmizela - 

proto se to řeší prodejem zdravotnických pomůcek v nemocnicích; v KNL je lékárna, která provozuje i 

prodej zdravotnických pomůcek; v Turnově je lékárna pronajata soukromé společnosti; jelikož v Turnově 

není prodejna zdravotnických pomůcek, není jak se dostat k odlehčené sádře; v rámci dobrých vztahů 

proběhne rekonstrukce prostor vedle lékárny, kde bude moci Dr. Max mít k prodeji i zdravotních potřeb - 
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v lednu 2018 již bude lékárna naše; návrhem usnesení se mi jedná o to, kdo z interních zaměstnanců 

provádí soukromou praxi v nemocnici; nemám s tím problém, myslím, že na příštím jednání dozorčí rady 

toto předám panu starostovi - jedná se především o ortopedy; kdo jsou členové dozorčí rady KNL za 

Turnov? - p. Hocke, p. Knížek, p. Porš; nejpozději v září/ říjnu byste jako akcionáři na svých 

zastupitelstvech měli mít předloženy řešení;  

 

Návrh na usnesení - p. Mikula 

 

usnesení ZM č. 210/2015 
 

ZM ukládá  

členu DR KNL a.s. panu Ing. Hockemu, aby ZM informoval ohledně obsahu všech smluvních 

ujednání, mezi KNL a.s. a jejími  zaměstnanci,   nad rámec zaměstnaneckých poměrů a místě 

provozování živnosti v  turnovské nemocnici a její výhodnosti pro KNL   do 31.12.2015 

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

usnesení ZM č. 211/2015 
 

ZM bere na vědomí  

aktuální informace z Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

ZM bere na vědomí pozvánku Krajské nemocnice Liberec a. s. na zasedání valné hromady 

konané dne 26.6.2015 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená 

usnesení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/7] 
  

4 Výsledek výběrového řízení na úvěr města 40 mil.Kč   
 

Rozprava:       Na podatelnu MěÚ Turnov byly doručeny tři nabídky uchazečů. 

Cenová nabídka Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s zahrnuje pevnou úrokovou sazbu ve výši 

1,10 % p.a. po celou dobu splácení úvěru (tj. 10 let), veškeré neúrokové náklady v Kč činí 9.730,- Kč. 

Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město uhradí za tento poskytnutý úvěr za celé období částku 2.604.381,- 

Kč. 

Cenová nabídka Komerční banky, a.s zahrnuje pevnou úrokovou sazbu do 31.12.2021 – 0,77% p.a. a dále 

pak do 31.12.2026 ve výši 0,09% p.a.. Poskytnutý úvěr je bez dalších poplatků a bez zajištění. Město 

uhradí za tento poskytnutý úvěr za celé období částku 1.466.082,80 Kč. 

Cenová nabídka České spořitelny, a.s. zahrnuje pevnou sazbu ve výši 0,49 % p.a.  po celou dobu splácení 

úvěru (tj. 10 let), veškeré neúrokové náklady činí 2.551,- Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město by 

v případě přijetí tohoto úvěru uhradilo částku 1.158.343,30 Kč. 

 

Všichni uchazeči splnili podmínky a hodnotící komise vyhodnotila jako nejlepší cenovou nabídku od 

České spořitelny, a.s. Komise doporučuje zastupitelstvu města přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 40 mil. 

Kč od České spořitelny, a.s. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 212/2015 
 

ZM schvaluje  

přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč od České spořitelny, a.s. včetně 

návrhu smlouvy o úvěru, a to bez zajištění. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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5 Zhodnocení volných finančních prostředků alokovaných na Maškovu zahradu   
 

Rozprava:       V lednu schválilo ZM zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Městská 

sportovní Turnov, s.r.o. peněžitým vkladem jediného společníka ve výši 177.680.000,--Kč, splatnost do 

31. 12. 2016, na akci Maškova zahrada. 

 

Od měsíce března 2015 (od zahájení stavby) je obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

splácen peněžitý vklad do základního kapitálu, vždy na základě vyfakturovaných prací dodavatelem 

Městské sportovní Turnov, s.r.o. Do dnešního dne jim byla uhrazena částka (splátka) ve výši 20 mil. Kč.  

 

Pro informaci přikládáme nabídku od J&T BANKA 

V současné době máme k dispozici volné finanční prostředky na běžných účtech ve výši  55 mil. Kč + 

30 mil. Kč na spořícím účtu u Equa banky, a.s. (od 1.4.2015 nový úrokový lístek – úroková sazba činí 

0,7% p.a.) 

 

2. možnost 

Banka J&T BANKA nabízí vkladové účty s výpovědní lhůtou 3 měsíce, kde je v současné době úroková 

sazba 1,5%, s garancí vkladu (100%) by byla úroková sazba o 0,5% menší.  

S ohledem na přijetí úvěru a možnost hradit investice již z úvěru a s ohledem na cashflow je možné ještě 

až 50 mil. Kč deponovat na výše uvedený vkladový účet s výpovědní dobou 3 měsíce. Z tohoto vkladu by 

získalo město úrokový výnos cca 37 tis. Kč oproti Equa bank.. 

 

Cashflow: 

 očekávané příjmy za 6/2015 = daně zhruba ve výši 20 mil. Kč, ostatní nedaňové 3,5 mil. Kč 

očekávané příjmy za 7/2015 = daně zhruba ve výši 17 mil. Kč, ostatní nedaňové 3,5 mil. Kč 

očekávané příjmy za 8/2015 = daně zhruba ve výši 10 mil. Kč, ostatní nedaňové 3,5 mil. Kč 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke, p. Uchytil, p. Knížek 

 

V diskusi zaznělo: jako konzervativní zastupitel zastávám ten názor, že by město nemělo "šibovat" s 

miliony, které nejsou jeho, je to špatně; peníze jsou pojištěny a je třeba věřit bance, když říká, že všechny; 

jedná se o rozdíl 100 tis. Kč a my navrhujeme tu variantu s garancí; je to jistější než nechat peníze ležet na 

běžném účtu; budeme s penězi hospodařit; hospodařit ano, ale ne podnikat - to je špatně 

 

usnesení ZM č. 213/2015 
 

ZM schvaluje  

uložení volných finančních prostředků ve výši do 50 mil. Kč u banky JaT BANKA a. s. na 

vkladový účet s výpovědní lhůtou na 3 měsíce s podmínkou pojištění 100% vkladu. 

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

6 Vyhlášení záměru prodeje č.p.72, ve Skálově ulici v Turnově   
 

Rozprava:       V létě 2014 proběhla jednání s ředitelkou Muzea Český ráj, radní Libereckého kraje pro 

kulturu o případném záměru prodeje objektu č.p.72 ve Skálově ulici, ve kterém v této chvíli sídlí část 

městského úřadu – odbor dopravy, odbor školství, kultury a sportu a živnostenský úřad. Z hlediska 

dlouhodobého výhledu města se snažíme městský úřad v postupných krocích směřovat do dvou objektů: 

historické radnice a objektu čp. 466 (sirotčince) ve Skálově ulici či budovy OAHŠ či jiného objektu. 

Naproti tomu muzeum Českého ráje aktivně připravuje rozšíření prostor muzea o novou expozici 

horolezectví za přispění fondů EU. 

 

Záměr muzea Českého ráje s objektem č.p.72 

Kromě samotné expozice horolezeckého muzea bude objekt využit na Informační centrum Geoparku 

Český ráj, fotogalerii Viléma Heckla, rozšíření expozice mineralogie, zřízení studovny a prostor pro 
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umístění fondu Státního oblastního archivu, dílen muzea. Další klad je možné spatřovat i v možnosti 

využití venkovního dvora příslušejícímu k objektu čp. 72 pro instalaci horolezecké stěny, interaktivních 

prvků a začlenění celého exteriéru do připravované expozice Historie horolezectví. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kunetka, p. Maierová, p. Jiránek, p. Kordová, p. Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: město má dva posudky z roku 2014 - Liberecký kraj má posudky z roku 2015, tyto 

posudky se od sebe liší zhruba o 1 mil. Kč; vzhledem ke změně vyhlášky pro stanovení vyhláškové ceny, 

Liberecký kraj přichází s velkou investicí do města, ze kterého bude těžit nejen Muzeum Českého ráje, ale 

celé město, městský úřad by zde mohl za symbolické nájemné fungovat ještě další 2 roky; nemůžeme se 

dostat do problémů vzhledem k existenci dvou platných posudků? vzhledem k tomu, že oba posudky jsou 

od znalce, můžeme zvednout ruku pro ten aktuálnější; na podzim či začátkem roku budou vyhlášeny 

přeshraniční dotační programy, proto je třeba spěchat na stavební povolení, rozpočet je mezi 30 - 35 mil. 

Kč a pokud budou všechny náklady uznatelné, tak Liberecký kraj bude se podílet pouze 15 %; máme 

velkou naději získat dotaci; ale my rozhodujeme prodat náš dům s nějakou účetní hodnotou, za nižší cenu 

konkrétní osobě; jedná se o vklad do cestovního ruch; můžeme ze zákona vyhlásit prodej pro konkrétního 

žadatele, zákon o obcích říká, že město prodává svůj majetek v místě a čase obvyklém a pokud ne, musí 

zdůvodnit proč; jinak záměr musí být 15 dní zveřejněný na úřední desce  

 

usnesení ZM č. 214/2015 
 

ZM souhlasí  

s vyhlášením záměru  prodeje nemovitostí Libereckému kraji pro potřeby Muzea Českého ráje : 

pozemku parc.č. 537 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2, jehož součástí je stavba 

Turnov, čp. 72 obč. vybavenost a pozemku parc.č. 538 zahrada o výměře 214 m2,  vše v k.ú. 

Turnov za kupní cenu ve výši 3, 8 mil. Kč, která je pro tyto nemovitosti cenou obvyklou. 

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

7 VHS Turnov, financování prodloužení vodovodu Daliměřice, p. Horák   
 

Rozprava:       Město Turnov bylo Vodohospodářským sdružením Turnov požádáno o poskytnutí 

investiční dotace na stavbu "Turnov, prodloužení vodovodu Daliměřice, xxxxxxxxxx".  Náklad na tuto 

investici dle uzavřené smlouvy o dílo je 169 142,- Kč. Výše dotace města bude v částce 135. 314,- Kč, 

bude se tedy shodovat s částkou poskytnutou městu manželi xxxxxxxxxxxxxxx. Manželé xxxxxxxxxxxx 

a pan xxxxxxxxxxxxxxx poskytnou Městu Turnov na základě smlouvy o finančním příspěvku celkovou 

částku ve výši 135.314,- Kč 

 

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

 

V diskusi zaznělo: u nových staveb je pravidlo 80% platí ti, co provádějí stavbu a 20% platí VHS 

 

usnesení ZM č. 215/2015 
 

ZM schvaluje  

přijetí finančního příspěvku od manželů xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ve výši 135.314,-Kč 

na stavbu "Prodloužení vodovodu Daliměřice, xxxxxxxxxx" a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o finančním příspěvku s manželi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 216/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace VHS Turnov ve výši 135.314,-Kč na stavbu "Prodloužení vodovodu 

Daliměřice, xxxxxxxxx" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s VHS Turnov o poskytnutí 

investiční dotace na tuto stavbu. 

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

8 Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 91/3,k.ú. Malý Rohozec od  ČR - 

Státního pozemkového úřadu   
 

Rozprava:       V souvislosti s výstavbou kompostárny na Malém Rohozci bylo úspěšně jednáno s  

Státním pozemkovým úřadem o získání pozemku parc.č. 91/3, k.ú. Malý Rohozec do vlastnictví Města 

Turnov.  Tento pozemek z větší části slouží jako přístupová komunikace k budované kompostárně. 

Pozemky sloužící jako komunikace může Státní pozemkový úřad převést na obce bezúplatně podle 

zákona č. 92/1991 Sb. 

  

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 217/2015 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod pozemku parc.č. 91/3, k.ú. Malý Rohozec z vlastnictví ČR Státní pozemkový 

úřad do vlastnictví Města Turnov. 

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

9 Pojistná událost - poškození hrobů pádem stromu   
 

Rozprava:       Dne 31. 3. 2015 ve večerních hodinách byl díky velkému větru vyvrácen strom na 

hřbitově u Mariánského kostela. Kořeny vyvrácením zničily zcela jednu hrobku, pádem stromu byly další 

dvě hrobky vážně poničeny a dalších několik hrobů bylo méně poničeno. Nyní se nám postupně hlásí 

majitelé hrobů a žádají o náhradu škody. Celkem se nám nahlásili tři písemně a pět informativně 

telefonicky. Z důvodu zjištění předběžné výše škody poničených hrobů byl na hřbitov pozván kameník, 

který odhadl opravu poničených hrobů na 360.000,- Kč. Po prvních projednáváních s pojišťovnou se jeví, 

že tato pojistná událost nebude ze strany pojišťovny plněna. V rámci diskuze zastupitelé vyslovili 

požadavek na oficiální stanovisko pojišťovny k této škodě a teprve poté rozhodnou. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Hocke, p. Těhníková, p. Uchytil, p. Sekanina, p. Hodík, p. Tomsa, p. Knížek, p. 

Kordová, p. Šmiraus, p. Maieová, p. Červinková, p. Mikula, p. Zikuda, xxxxxxxxxxxx- občan 

 

V diskusi zaznělo: kolik platíme ročně za pojištění a proč by se toto pojištění nemělo vztahovat na 

stromy?, pojišťovny to vykládají takto: hroby nejsou ve vlastnictví města, ale soukromých vlastníků, ty si 

hroby mají pojistit; pokud by se ze strany města zanedbala péče o stromy, tak bychom měli pro tento 

případ pojištěné úředníky na nedbalost; my jsme udělali vše, co šlo, abychom této události zamezili; na 

katastr hřbitova se tato pojistka nevztahuje? ,ročně se platí rámcová smlouva cca 600 tis. Kč - platí to na 

úředníky, nemovitosti, auta ...., pokud by nám strom spadl na zeď, tak zaplaceno dostaneme, ale hroby 

naše nejsou; jsou jiné pojistky pro občany a jiné pro velké organizace; město nezanedbalo svou 

odpovědnost, majetek není města; oficiální vyjádření od pojišťovny ještě není, nájemci hrobů chtějí znát 

stanovisko města; umístíme na hřbitovní upozornění, aby si lidé hroby pojistili; pojistit vše se nedá, je to 

problém lidí, že nemají své hrobky pojištěné; bylo by dobré čekat na vyjádření pojišťovny, než 

rozhodneme; na pojišťovnu došlo hlášení až 28.4. - událost se stala 31. 3.; událost jsme nahlásili 

okamžitě, ale pokud chcete mít plnění od pojišťoven, tak musíte mít účty za opravu 
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usnesení ZM č. 218/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace o pádu stromu ve vlastnictví města na hroby a jejich poničení na Mariánském hřbitově 

a přesouvá projednání tohoto bodu na červnové ZM. 

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

10 Život a dílo Pavla Holase   
 

Rozprava:       Ing. MgA. Pavel Holas,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

malíř, varhaník a pedagog 

Patřil k nejzajímavějším malířům české výtvarné scény. Jeho nefigurativní malířský projev byl 

výjimečný. Výtvarné vzdělání získal u profesora Zdeňka Berana v ateliéru klasických malířských technik 

na Akademii výtvarných umění v Praze. Pavel Holas se zabýval primárně malbou a závěsným obrazem. 

Dlouhodobě působil jako asistent na AVU, kde vyučoval talentované posluchače. Mimo to se věnoval hře 

na varhany a klavír a byl autorem drobných kompozic pro oba tyto nástroje. Od roku 2000 byl 

varhaníkem v Turnovských kostelích. 

 

Návrh na usnesení - p. Hodík 

 

usnesení ZM č. 219/2015 
 

ZM žádá  

kulturní komisi, aby se seznámila se životem a s dílem akademického malíře Pavla Holase a 

navrhla vhodné ocenění in memoriam. 

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

11 Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       Diskuse: xxxxxxxxxxxx - občan, p. Hocke, p. Kordová, xxxxxxxxxx - občan, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: před 25 lety se nám podařilo jako prvním zbavit se sovětské armády díky panu 

Kunetkovi, panu Kocábovi panu Šolcovi; bylo by dobré si tento den připomenout; zasloužilo by si to dát 

jako řádný materiál do červnového zastupitelstva; nebráníme se dalším významným dnům, ale buďme 

střízliví v tom, co dokážeme zařídit; my jako město můžeme vyhlásit památný den a to se dnes zrovna 

hodí; díky panu Brunclíkovi máme zachycenou dobu roku 1968 živě 

 

xxxxxxxxxxxxxx – občan 

díky této příležitosti bylo zjištěno kolik dokumentů je k tomuto významnému dni k dispozici, v muzeu 

jsme to probírali a byl bych rád, kdyby vše převzal pan David Marek a vytvořil z toho materiál; i pan 

Kocáb by se rád přijel podívat, aby zjistil co se dělo u nás v Turnově  

 

Návrh na usnesení - p. Kordová 

 

usnesení ZM č. 220/2015 
 

ZM vyhlašuje  

28. květen Památným dnem Turnova jako městský svátek na připomínku jedné z 

nejvýznamnějších událostí v novodobé historii Turnova - odsunu sovětské okupační armády ke 

dni 28. 5. 1990. Město Turnov děkuje pánům Michaelu Kocábovi, Václavu Šolcovi a Josefu 

Kunetkovi za úspěšné provedení této náročné akce, navracející Turnovu pozici svobodného 

města. 

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

13 SVČDM - Dodatek ke zřizovací listině   
 

Rozprava:       SVČDM organizuje veřejné akce pro děti, rodiny a další veřejnost, kde v rámci těchto 

aktivit nabízí účastníkům také občerstvení. Z tohoto důvodu žádá o rozšíření doplňkové činnosti o 

živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost – hostinskou činnost. Dále žádá o zřízení živnostenského 

oprávnění na volnou živnost – reklamní činnost, protože firmy logicky své zviditelnění chtějí účtovat jako 

reklamu. V tuto chvíli položku fakturovat nemohou. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Houšková, p. Hocke, p. Sekanina 

V diskusi zaznělo: kdo bude garantovat hostinskou činnost?  

 

usnesení ZM č. 221/2015 
 

ZM schvaluje  

Středisku pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily Dodatek č. 1 zřizovací listiny 

schválené Zastupitelstvem města dne 22.10.2009, číslem usnesení 192/2009 dle předloženého 

návrhu. 

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

14 Akční plán na rok 2015 ke Komunitnímu plánu sociálních služeb regionu 

Turnovsko 
 

Rozprava:       Region Turnovska plánuje sociální služby touto metodou již od roku 2003 jako jeden 

z prvních v Libereckém kraji v rámci celého okresu Semily. Základem komunitního plánování je 

spolupráce zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb při vytváření plánu rozvoje sociálních 

služeb na daném území a vyjednávání o budoucí podobě sociálních služeb dle skutečných potřeb 

uživatelů v daném regionu v souladu se zákonem o sociálních službách. V rámci projektů při tvorbě 

komunitního plánu byl proveden průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních služeb a byly vydány tři 

Katalogy sociálních služeb na Turnovsku, Jilemnicku a Semilsku a jeden v r. 2014 odborem sociálních 

věcí. Komunitní plán je tedy strategickým dokumentem pro další rozvoj sociálních služeb na území 

Turnovska a slouží jako podklad pro Strategický plán Libereckého kraje i jako podklad pro tvorbu sítě 

sociálních služeb v Libereckém kraji s dopadem na financování poskytovatelů sociálních služeb.  

 

Diskuse: p. Houšková, p. Kocourová, p. Kordová, p. Hodík, p. Báča, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: pokud máme takový to dokument v ruce, máme možnost poskytování sociálních služeb 

regulovat; proč byl zrušen a již neobnoven prahový klub?; neměli jsme žádné požadavky na tuto službu 

ani nikoho kdo by tuto službu chtěl poskytovat; dětský psycholog je otázka spíše medicínská, matky 

žádají i dětskou pohotovost, je problém s tím, že žádný lékař nám zde nevydrží déle jak jeden rok 

 

usnesení ZM č. 222/2015 
 

ZM schvaluje  

Akční plán na rok 2015 ke Komunitnímu plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011- 2015 

a souhlasí se zpracováním nového komunitního plánu na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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15 Rozdělení příspěvku na činnost spolku   
 

Rozprava:       V průběhu února 2015 byla zveřejněna výzva pro organizace zlepšující společenský a 

občanský život obyvatel Turnova, k podání žádosti o příspěvek na činnost a aktivity v roce 2015. Celkem 

jsme obdrželi 20 žádosti. Na podporu činnosti těchto organizací máme v rozpočtu Města Turnova v roce 

2015 částka 159 000 Kč. 

Dne 13.5.2015 projednala návrh na výši dotací rada města (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 

Sb.)  a schválila rozdělení dotací takto:  
 

Žadatel  Výše dotace  2015 

Český svaz chovatelů Turnov I. z. o.  15 000 Kč 

Klub přátel železnic Českého ráje – podpora významné akce oslav 150 let tratě – 

Turnov – Kralupy nad Vltavou,  dne 5. -6.9.2015 v Turnově  

30 000 Kč 

Místní skupina Českého červeného kříže Turnov -    3 000 Kč 

Konfederace politických vězňů ČR, pobočka 55 Turnov 12 000 Kč 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR  15 000 Kč 

Spolek rodáků a přátel Turnova – činnost, podpora společenských akcí pro členy i 

veřejnost  

15 000 Kč 

ILMA spolek – taneční spolek, pronájmy, kostýmy   5 000 Kč 

Turnov Lidem, z. s. – volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, výstava ve 

spolupráci se SUPŠ – Zlaté ručičky  

  5 000 Kč 

Myslivecká společnost VESECKO – Turnov 10 000 Kč 

Celia – život bez lepku  5 000 Kč 

Český svaz včelařů 10 000 Kč 

Společnost bloumající veřejnosti – divadelní činnost    3 000 Kč  

Český svaz chovatelů II. Turnov   6 000 Kč 

TJ Český ráj – činnost horolezeckého spolku  15 000 Kč 

Povyk, z. s. – aktivity pro děti a mládež  10 000 Kč 
 

S podpořenými  žadateli bude sepsána veřejnoprávní smlouva dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Diskuse: p. Báča, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: je dobré nastavit pravidla, jelikož zde jsou žádosti, které by měly spadat jinam - např. 

pod volnočasové aktivit či kulturního fondu atd. 

 

usnesení ZM č. 223/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Český svaz chovatelů z. o. Turnov I, IČ: 62014838, Čapkova 789, Turnov, ve výši 

15.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 224/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Klub přátel železnic Českého ráje, IČ: 49294211, U Nádraží 1296, ve výši 30. 

000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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usnesení ZM č. 225/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Místní skupinu Českého červeného kříže Turnov, Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Semily, IČ: 70962031, Jablonec 291, Jablonec nad Nisou, ve výši 3.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 

  
 

usnesení ZM č. 226/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Konfederaci politických vězňů ČR, pobočka 55, Žižkova 2031, Turnov, ve výši 

12.000Kč 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 227/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., z. o. Turnov, IČ: 72744383, 

Studentská 1598, Turnov, ve výši 15.000Kč 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  

usnesení ZM č. 228/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Spolek rodáků a přátel Turnova, IČ: 15045927, Bezručova 367, Turnov, ve výši 

15.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 229/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro ILMA spolek, IČ: 22887806, Trávnice 902, Turnov, ve výši 5.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 230/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Turnov Lidem, z. s., IČ: 03626440, Žižkova 544, Turnov, ve výši 5.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 231/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Mysliveckou společnost Vesecko-Turnov, IČ: 01420429, Nádražní 1105, Turnov ve 

výši 10.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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usnesení ZM č. 232/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Celia – život bez lepku o. p. s., IČ: 27048861, Nová Ves 198, Nová Ves, ve výši 

5.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 233/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Turnov, IČ:62014765, Přepeřská 

1803, Turnov, ve výši 10.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 

usnesení ZM č. 234/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ: 70150443, ul. 28. října 808, Turnov, ve 

výši 3.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 235/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Český svaz chovatelů z. o. Turnov II, IČ: 70150451, Prouskova 1868, Turnov, ve 

výši 6.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 236/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Tělovýchovnou jednotu Český ráj, IČ: 150 43 274, Hrubá Skála 37, Turnov, ve výši  

15.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 237/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Povyk, z. s., IČ: 27024717, U Lomu 35, Turnov, ve výši 10.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 238/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro Myslivecké sdružení Mírová pod Kozákovem, IČ: 65197712,  z 

důvodu vyčerpání alokovaných prostředků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 239/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro Kulturní a divadelní spolek Jizeran, Rakousy IČ: 69861323, z důvodu 

vyčerpání alokovaných prostředků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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usnesení ZM č. 240/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro NIPI bezbarierové prostředí, o. p. s. IČ: 27163059, z důvodu vyčerpání 

alokovaných prostředků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 241/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro Orel jednota Turnov, IČ: 62014579, (organizaci jsou ve  významné 

výši přidělovány prostředky na podporu sportovní činnosti ). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 242/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro Mikroazyl pro opuštěná zvířata, Malý Rohozec, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

(žádost nebyla podána předepsaným způsobem  a  neobsahovala potřebné přílohy). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

16 Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově   
 

Rozprava:       Na základě jednání pořadatelů Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 

se starostou města, zastupitelstvem města v roce 2014 Vám předkládám konkretizovanou informaci 

k jednomu ze závodů – konkrétně sprintu, který se v Turnově pojede ve středu 19.8.2015, mezi 12-17 

hodinou. Dopravními omezeními bude dotčena oblast Na Lukách včetně centrálního parkoviště a čtvrť U 

Kasáren. Závodníci startují podle daného startovního času, po odstartování absolvují závodní trať. 

Závodníci si volí vlastní nejrychlejší postup mezi kontrolami, jízda mimo komunikace (silnice, cesty, 

pěšiny) je zakázána, a následně dojíždí do cíle, kde zůstávají do ukončení závodu 

 

Dikuse: p. Horáček - zástupce pořadatele, p. Kos, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: bude platit uzavírka i pro městskou dopravu?; bude probíhat jednání, kterého se bude 

účastnit i BusLine, budeme hledat kompromis 

 

usnesení ZM č. 243/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o pořádání Mistroství světa v orientačních závodech horských kol na území města 

Turnova 19. 8. 2015. 

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

17 Kontrolní výbor - software pro hlášení závad ve městě (komunikace, mobiliář, 

apod.)   
 

Rozprava:       Aplikace umožňuje úřadu zadávat geografické informace občanům (např. kdy a kde 

nepůjde el. proud) a občané mohou jejím prostřednictvím hlásit problémy na území města. Aplikace 

obsahuje zpětnou vazbu pro veřejnost o přijatých požadavcích a stavu jejich řešení. Aplikace tak zajišťuje 

otevřenost a vstřícnost městského úřadu vůči občanům. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Loukota, p. Sekanina,  
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V diskusi zaznělo: vidím jiné priority, tento nákup softwaru bych zařadil do rozpočtu 2016; z pohledu 

kontrolního výboru se jedná o malou finanční položku; tato aplikace mne nepřesvědčila, v nabídce 

společnosti jsem ji nenašel, asi byla vytvářena pro město Šumperk, čekal bych, až bude vylepšena - 

graficky; byly dvě nabídky, z finančního hlediska jsme se přiklonili k této 

 
 

ZM schvaluje  

nákup webové aplikace Zobrazování událostí nad mapou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/15] – návrh usnesení nebyl přijat 
  

18 Transparentnost Města Turnov   
 

Rozprava:       V rámci transparentnosti věcí veřejných, bylo navrženo:  

 realizaci webové aplikace rozklikávacího rozpočtu Města Turnov a jeho organizací  

 zveřejňování video záznamů ZM na Youtube 

 pořízení hlasovacího zařízení pro jednání ZM 

 zavedení elektronického objednávkového systému pro občany v agendách: žádost o občanský 

průkaz, žádost o cestovní doklad, výdej občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence 

obyvatel, registr vozidel, záležitosti ohledně živnostenského oprávnění, ověření listin a 

podpisů 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Hocke, p. Sekanina, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: po předchozí diskusi bychom zavedení objednávacího systému přesunuli na červnové 

zasedání; vše je v nějakém stavu řešení, hlasování o jednotlivých návrzích zvlášť 

 

Návrh na usnesení - p. Sekanina 

 

usnesení ZM č. 244/2015 
 

ZM ukládá  

tajemníkovi úřadu zajistit informace o webové aplikaci rozklikávacího rozpočtu, zveřejňování 

video záznamů ZM na youtube, nákup hlasovacího zařízení pro účely jednání ZM, zavést 

elektronický objednávkový systém pro občany a podmínky finančního zabezpečení předložit na 

červnové zastupitelstvo. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/7] 
  

19 Záloha - TJ Turnov   
 

Rozprava:       Žádost sportovního subjektu Tělovýchovné jednoty Turnov, Skálova 207 – o poskytnutí 

zálohy ve výši 300.000 Kč. Dle Rozpočtových pravidel Sportovní komise, je možné podle čl. 4c) Pravidel 

– čerpat zálohu do výše 50% loňského příspěvku, který u TJ Turnov činil 2.193 243 Kč. S ohledem na 

skutečnost, že Sportovní komise projedná rozdělení příspěvku až v měsíci červnu 2015, dostalo se  TJ 

Turnov do finančních problémů. Proto žádá o vyplacení druhé zálohy ve výši 300.000 Kč (první záloha 

byla schválena ZM dne 29.1.2015 ve výši 300.000 Kč). 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke, p. Zikuda 

 

V diskusi zaznělo: bylo by dobré změnit systém a neschvalovat příspěvky na činnost v půlce roku; 

čekáme na jejich účetní závěrky a závěrečné zprávy 

 

 



15  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 28. 5. 2015 

usnesení ZM č. 245/2015 
 

ZM schvaluje  

z rozpočtu města – položky „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním organizacím“ 

poskytnutí druhé zálohy pro Tělovýchovnou jednotu Turnov, Skálova 207, IČO: 150 455 28 -  ve 

výši 300.000 Kč. 

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

 

20 Ručitelské prohlášení za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj   
 

Rozprava:       

 
 

Diskuse: p. Kordová, p. Lukeš 

 

V diskusi zaznělo: proč není platnost na dobu neurčitou?; usnesení navrhovala banka a my jsme doplnili 

časovou omezenost 

 

usnesení ZM č. 246/2015 
 

ZM schvaluje  

ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 

0800/10/5183 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, 

a. s. a Sdružením Český ráj dne 21. 07. 2010, a to do doby úplného splacení veškerých závazků z 

ní vyplývajících. Nejpozději do 30. 06. 2016. ZM Zároveň schvaluje obsah Dohody č. 

1155/15/4220. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/3] 
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21 Podněty a informace   
 

Rozprava:       Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Černý, p. Tomsa, p. Frič, p. Loukota, p. Sekanina, p. 

Šmiraus, p. Kordová, xxxxxxxxxx - občan 

 

V diskuzi zaznělo: proč máme židle a lavičky na náměstí přivázané drátem, když máme na náměstí 

kamerový systém?; kamera se pohybuje - u 17 kamer sedí jeden člověk,  jsou zde party, které úmyslně 

odlákávají pozornost strážníků na kameře a pak někde jinde se něco stane; státní policie na tom není lépe, 

má 1 noční hlídku na celé ORP; vyjádření od MP už máme k tomu co se stalo ve Skálově ulici s pískovci? 

; kamera byla namířena na ulici Na Sboře - většinou se tam shlukují vandalové z hospody; ve většině 

případů kamera a MP případy vyřeší, pak z 90 jsou 2, které se stanou a kamerový systém ani MP tomu 

nemohla zabránit; jak to vypadá s lávkou na Šetřilovsku a co se stalo se zábranami? občané nám zábrany 

rozebrali, peníze na lávku budeme hledat v rozpočtu 2016; bylo by dobré dát do parku u Šetřilovska 

alespoň mobilní WC; 6. 6. 2015 proběhne na atletickém stadionu okresní kolo požárních sportů; je zde to, 

co bylo řečeno v humoru - pokud bude mrtvola v knihovně, začne se o knihovnách mluvit - smutné; 21. 

ročník Staročeských řemeslných trhů proběhne 30. - 31. 5.; 1. ročník Poznej svůj Turnov - 20. 6. - 

pořádaný Spolkem rodáků a přátel Turnova 

 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

V Turnově dne 29. května 2015 

 

 

 

 

…………………………… 

 

starosta 

…………………………… 

 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

 

ověřovatel zápisu 

 


