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Zápis 

Zastupitelstva 6. Města Turnov 

ze zasedání dne 25.06.2015 

 

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, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav 

Sekanina, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar 

Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, 

DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jaromír Frič 

 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, Ing. Petr Soudský 

Ověřovatelé: Arnošt Černý, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Hosté:  Ing. Miroslav Šmiraus, Bc. Jindřich Kořínek 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

Přítomno 5 občanů 

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

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

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

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

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

zm.htm. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 
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1 Úvod   
 

Rozprava:        
p. Hocke – doplnění programu: 

Finanční záležitosti – návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o úvěru č. 2007-4145-MA a č. 

2009-4023-GU - snížení pevné úrokové sazby 

 

usnesení ZM č. 247/2015 
 

ZM schvaluje  

navržený program jednání včetně doplňujících bodů. 

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

2 Studie parku U Letního kina - prezentace   
 

Rozprava:       V rámci dlouhodobé snahy o rekonstrukci parku U Letního kina (v prioritách 4. místo), 

jsme se v minulém roce podrobně zabývali původním projektem na obnovu parku z roku 2008, úpravami 

2010. Tento prostor vnímáme jako velmi cenný, i přes několik snah o získání dotace se nepodařilo dosud 

jej důstojně opravit. V letech minulých vzniklo dětské hřiště pro nejmenší, v minulém roce se podařilo 

vybudovat průchod Františkánskou zahradou, opravit oplocení okolo muzea a ve spolupráci se SUPŠ a 

Jožkem Čermákem umístit do prostoru i několik plastik. Letos pak ve spolupráci s majitelem kavárny 

opravili cestu Na Sboře a ve spolupráci s Komerční slévárnou a SUPŠ umístili plastiku Adam a Eva. 

Studie byla projednávána a diskutována v několika komisích, proběhly schůzky s jednotlivými aktéry 

největších akcí, které se v parku konají – všem se tento záměr líbil. Revitalizaci parku bychom rozčlenili a 

začali největšími prioritami, které vidíme např. v hřišti pro starší děti, dláždění v prostoru mezi Pacltovou 

hutí a Letním kinem.  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Báča, p. Špetlík, p. Hodík, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: tato varianta je lepší než předchozí, je dobré chtít zvětšit vstup ze Skálovy ulice, je 

velmi využívaný, u dláždění bych přemýšlel nad více variantami – někde asfalt, někde dláždění či jiný 

povrch – dětem na odrážedle či mládeži na skateboardu vyhovuje jiných povrch než maminkám s 

kočárky; v prostoru u Skálovy ulice by mohla být například galerie, povrch cest je velký oříšek – 

vzhledem k velkému spádu, projíždí zde technika na úklid atd., domnívám se, že ještě určitou dobu 

budeme hledat nějaký kompromis; bylo by dobré si říci, jak bude park přístupný pro pejskaře; v této studii 

není počítáno s žádným zadním vstupem k domům v ul. 5. května, je zde restaurace s hotelem, který jistě 

potřebuje zadní vjezd; v této lokalitě se vedl dlouho soudní spor, město jej vyhrálo – my nejsme 

zodpovědní za zadní přístupy k těmto nemovitostem, není naší povinností ji zajistit; je zde možná dohoda, 

kterou bychom nechtěli legalizovat ve velkém – ztratili bychom cenný prostor, je dobré řešit tento prostor 

– je to jedno z kulturních míst, kde se budou lidé setkávat – co se zeptat jich, jak by si park představovali, 

zapojit studenty, bylo by to na delší diskusi; velký prostor zde zaujímá Letní kino, bylo by na zvážení, zda 

tento prostor nezměnit – v letních období se využívá párkrát; nebráníme se diskusi, jedná se o studii; park 

nebudeme dělat celý, řekneme si prioritu; co nejprve opravit, a pak déle diskutovat, při tvorbě rozpočtu na 

rok 2016 bychom se nad tím měli zamyslet; velká diskuse zde již probíhala, byl vytvořen projekt za velké 

peníze, který nevyšel; nyní studie respektuje travnaté plochy atd., je možná diskuse k jednotlivým etapám  

 

usnesení ZM č. 248/2015 
 

ZM projednalo  

architektonickou studii Parku U Letního kina od firmy AND Praha z roku 2015 a s touto studií 

souhlasí. Tato studie bude brána jako podklad pro zpracování následné podrobné projektové 

dokumentace s následujícími prioritami: 

1. dětské hřiště pro starší děti 

2. úprava hlavní cesty spojující ul. Husovu a prostor Na Sboře 
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3. úprava cest v prostoru Staročeských trhů 

4. úprava v prostoru vstupu do letního kina 

Dle možností rozpočtu města a dotačních příležitostí. 

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

3 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o úvěru č. 2007-4145-MA a č. 2009-

4023-GU - snížení pevné úrokové sazby   
 

Rozprava:       Na návrh finančního výboru ze dne 18. 6. 2015 byla banka požádána o snížení úrokových 

sazeb u poskytnutých úvěrů. Ze strany banky jsou navrhovány tyto sazby: 

Úvěrová smlouva č. 2007-4145-MA s úrokovou sazbou 2,5% = návrh banky na 1,1% 

Úvěrová smlouva č. 2009-4023-GU s úrokovou sazbou 2,5% = návrh banky na 0,7% 

 

Důvodem žádosti je snížení základních úrokových sazeb v České republice na historické minimum a 

tímto možnost snížit stávající úrokové sazby u dlouhodobých úvěrů ČMZRB, které jsou v současné době 

ve výši 2,5%. Realizací snížení úrokových sazeb vznikne úspora na úrocích cca 600 tis. Kč. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: chtěl bych poděkovat tomu, kdo si toho všiml; byl to pan Pekař za finanční výbor 

 

usnesení ZM č. 249/2015 
 

ZM schvaluje  

Dodatek č. 4 Smlouvy o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA ze dne 22. 10. 2007, uzavřený 

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 

44848943, za účelem snížení úrokové sazby a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 4. 

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

usnesení ZM č. 250/2015 
 

ZM schvaluje  

Dodatek č. 3 Smlouvy o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu číslo 2009-

4023-GU ze dne 3. 6. 2009, uzavřený s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s., 

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943, za účelem snížení úrokové sazby a pověřuje 

starostu podpisem tohoto dodatku č. 3. 

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

4 Rozpočtové opatření č.2 na rok 2015   
 

Rozprava:       Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2015. Příjmy se 

zvyšují o částku ve výši 6.613.579 Kč, v této částce je zejména přijetí dotací ve výši 5.999.579 Kč, a to 

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

služby ve výši 3.274.800 Kč a z OPŽP na Zahradu MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu ve výši 

1.538.000 Kč. Celkové výdaje jsou vyšší o 42.142.579 Kč, z toho běžné výdaje o 4.173.579 Kč a 

kapitálové výdaje o 37.969.000 Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací a 

kapitálové výdaje zahrnují čerpání dotace z OPŽP na Zahradu MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu 

(1710 tis. Kč) a navýšení vkladu do základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o. (30 mil. Kč).  

V kapitálových výdajích je nový řádek Bytové zóny na Hruštici ve výši 5 mil. Kč – čerpání nového úvěru. 

Financování se zvyšuje o částku ve výši 35.529.000 Kč, zapojení počátečního stavu a přijatého 

dlouhodobého úvěru. Návrh rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování.  
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Diskuse: p. Hocke, p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: v rozpočtovém opatření je zahrnut úvěr 30 mil. Kč na Maškovu zahradu, 5 mil. Kč na 

výstavbu bytové zóny Hruštice, dotace na zahradu MŠ 28. října cca 1,5 mil.Kč – do konce roku by měla 

být hotová, dar pro občany, kterým byly poničeny hroby, přes 500 tis. Kč zaplacení DPH na rekonstrukci 

mašovské návsi, 70 tis. Kč na novou kameru na občerstvení U Bati, na základě doporučení finančním 

výborem nákup dvou repasovaných platebních automatů na parkoviště u nemocnice; celý návrh 

rozpočtového opatření byl projednáván na finančním výboru; finanční výbor jednohlasně rozpočtové 

opatření schválil, co se nevešlo do rozpočtu je pod čarou, největší investiční kolotoč je za námi, nyní se 

budou opravovat přes léto převážně školská zařízení a na podzim uvidíme  

 

usnesení ZM č. 251/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

343.648.773 Kč, navýšením o částku 6.753.579 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

461.742.773 Kč, navýšením o částku 42.282.579 Kč, a financování ve výši 118.094.000 Kč, 

navýšením o 35.529.000 Kč. 

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

5 Závěrečný účet za rok 2014   
 

Rozprava:       V souladu s platnou legislativou Vám předkládáme závěrečný účet Města Turnov za rok 

2014. Závěrečný účet Města Turnov za rok 2014 je zveřejněn na městské úřední desce. Tento materiál 

obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2014, údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních 

operacích, výsledky inventarizace majetku a závazků, hospodaření příspěvkových organizací a městských 

společností s ručením omezeným, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, 

obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, dobrovolné 

svazky obcí a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. 

  

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 252/2015 
 

ZM souhlasí  

s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2014 bez výhrad. 

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

6 Schválení účetní závěrky za rok 2014   
 

Rozprava:       Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (obcí, příspěvkových 

organizací) vyplývá ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., je povinné od 1. 1. 2013. Účetní závěrky 

příspěvkových organizací schvaluje rada města a účetní závěrky obcí má dle zákona o obcích za 

povinnost schvalovat zastupitelstvo města. Za účetní období roku 2014 Vám předkládáme ke schválení 

účetní závěrku města Turnov k rozvahovému dni 31. 12. 2014. K tomuto bodu přikládáme přílohou účetní 

výkazy města Turnov k 31. 12. 2014: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o změnách 

vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích. Tyto výkazy jsou veřejně přístupné na internetových 

stránkách ministerstva financí ČR:  http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl   

 
Diskuse: p. Špetlík, p. Chodaničová, p. Hocke 
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V diskusi zaznělo: jak jsme na tom oproti loňskému roku s výběrem DPH?; k poslednímu květnu jsme 

byli v mínusu cca 4 miliony, nyní to vypadá, že jsme na prognózovaném, je těžké odhadovat vývoj do 

konce roku 

 

usnesení ZM č. 253/2015 
 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2014 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 

2014. 

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

7 Schválení podnětu na pořízení změny č.1 Územního plánu Turnov   
 

Rozprava:       ZM dne 26.06.2014 usnesením č. 299/2014 vydalo nový Územní plán Turnov a 

současně usnesením č. 302/2014 uložilo odboru rozvoje města zahájit první aktualizaci územního plánu 

(dále ÚP) v roce 2015. Městský úřad Turnov - odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního 

plánování (dále jen ÚÚP) předkládá v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 stavebního 

zákona, podnět na pořízení Změny č. 1 ÚP Turnov. Důvodem pro pořízení změny jsou požadavky 

občanů na změny funkčního využití ploch a dále požadavky města Turnov na změny funkčního využití a 

prostorového uspořádání některých ploch. Všechny podněty budou prověřeny v následujících fázích 

pořizování změny ÚP. Po schválení podnětu zpracuje ÚÚP jako pořizovatel návrh Zadání změny č. 1 

ÚP Turnov, který bude projednán s dotčenými orgány a veřejností a následně předložen ZM ke 

schválení. Na základě schváleného Zadání bude vybrán zpracovatel návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov. Po 

zpracování návrhu Změny proběhne dvoukolové projednání - nejprve společné jednání a po zapracování 

požadavků dotčených orgánu proběhne veřejné projednání návrhu změny. Po vyhodnocení stanovisek 

dotčených orgánů, námitek vlastníků dotčených nemovitostí a připomínek občanů zpracuje pořizovatel 

Opatření obecné povahy o vydání Změny č. 1 ÚP Turnov, které bude předloženo ZM k vydání, resp. ke 

schválení. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Varga, p. Hodík, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: zatím je podáno 13 žádostí, ale jsme přesvědčeni, že to není konečné číslo, stále se 

totiž na nás občané obrací; je dobré, že ÚP není mrtvým dokumentem a stále se s ním pracuje, jen je třeba 

sledovat určitý směr; existuje uzávěrka, do kdy mohou občané podávat podněty?; někde v podzimních 

měsících budeme předávat zpracovateli, do té doby mohou občané své žádosti zasílat; je možné, aby si 

občané, kterým v předchozím jednání byla žádost zamítnuta, podali žádost novou?;  ano, je to jejich 

právo; většina žádostí je zamítnuta státní správou a s tím jako samospráva nejsme schopni nic udělat – my 

se můžeme domlouvat, jak dlouhá bude komunikace, jak průjezdná, kdo se o ni bude starat a domlouvat 

se s vlastníkem 

usnesení ZM č. 254/2015 
 

ZM schvaluje  

po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podnět k pořízení Změny 

č. 1 Územního plánu Turnov. 

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

usnesení ZM č. 255/2015 
 

ZM ukládá  

pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit pořízení Změny č. 1 

Územního plánu Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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8 Rozdělení příspěvku sportovním subjektů ze sportovní komise   
 

Rozprava:       Dne 1. 6. 2015 proběhlo jednání Sportovní komise, na kterém byly předloženy dva návrhy 

(varianta A, varianta B) ohledně rozdělení dotace jednotlivým sportovním subjektům pro rok 2015. Při 

hlasování jednotlivých variant, „varianta A“ získala při hlasování vyšší počet hlasů. 

Z tohoto důvodu je Zastupitelstvu města předložena varianta A. 

 

Rozdělení finančních příspěvků pro jednotlivé subjekty ve sportovní komisi na rok 2015 z položek 

rozpočtu Města Turnova "Tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním organizacím" a „Vklad do oblasti 

sportu – automaty“ dle tabulky (výpočet dle procent v pravidlech) a následných korekcí a rozdělení 

zálohy: 

 
TJ Turnov, IČ: 15045528.     2.144.939 Kč 
TSC Turnov,IČ: 15045544        917.094 Kč 
T.J. Sokol Turnov, IČ: 13582518       684.197 Kč 
AC SYNER Turnov, IČ: 00527271       594.634 Kč 
FK Pěnčín – Turnov, IČ: 69173036       380.529 Kč 
Tenisový klub Turnov, IČ: 15045145       146.460 Kč 
Klub českých turistů Turnov, IČ:15045561        75.872 Kč 
Junák Turnov, IČ: 15045480        106.201 Kč 
SKI club Turnov, IČ: 00529702         33.171 Kč 
Klub lyžařů Turnov, IČ: 15044840       214.206 Kč 
Šachový klub Zikuda Turnov, IČ: 49295071      132.065 Kč 
TJ Orel Turnov, IČ: 62014579         52.438 Kč 
BHK Turnov, IČ: 27003345        110.594 Kč 
Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec, IČ:27022650   11.709 Kč 
SSK Olympia Turnov, IČ: 00539520         14.471 Kč 
ABT Česana Malý Rohozec, IČ: 22751173        11.420 Kč 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže, IČ:00855022, 
akce Sportovec roku           70.000 Kč 
            CELKEM 5. 700. 000 Kč 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Svobodová, p. Báča, p. Kunetka, p. Hocke, p. Zikuda, p. Sekanina, p. Špetlík, p. 

Hudec, p. Sekanina, p. Knížek, p. Šmiraus, p. Šorejs, p. Loukota, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: závěrem sportovní komise bylo, že se předloží obě navrhované tabulky, a my jsme 

obdrželi pouze jednu; předložili jsme vám tabulku, která dostala větší počet hlasů a to 10, druhá tabulka 

obdržela hlasů 5; pokud se nedohodla sportovní komise, měli bychom vidět obě tabulky; sportovní 

subjekty čekají na prostředky, je červen; každý subjekt chrání svá práva, v určité chvíli musí někdo 

rozhodnout; vycházíme z rozpočtových pravidel, kde hlavní položkou jsou náklady na energie 

z předchozího roku, vysvětlení je zřejmé, ale my bychom zde měli mít obě tabulky, když máme 

rozhodovat; pro příště, aby zastupitelé měli úplné informace; jediná správná tabulka je taková, které nemá 

v sobě zahrnuty náklady na hospodářskou činnost; v minulém roce se řeklo, že je to poslední období, kdy 

se vrací daň z nemovitosti; opět je zde jeden subjekt, který přesto žádá; paní místostarostka raději vzala 22 

tis. Kč atletům, a dala je tomuto subjektu; otázku daně z nemovitosti jsem řešil na finančním úřadě – 

daňové přiznání musí podat každý subjekt a záleží na tom, jakou činnost provozuje, na základě toho je mu 

daň v daném poměru odpuštěna; např. část objektu je využívána pro sportovní činnost, tato činnost 

negeneruje žádný zisk, proto je odečtena z daně; oproti tomu např. posilovna generuje zisk, tak by to mělo 

být zahrnuto v daňovém přiznání; třetí největší částka je pro sokol – má málo členů, má zisky z pronájmu 

– je to neadekvátní a měla by se pravidla změnit; díky sokolu tu máme všechny ostatní sporty – všichni 

vzešli ze sokola; historická budova, která je energeticky nákladná, sporty jsou zcela rozdílné; do 

budoucna bychom pravidla měly ještě upravit; 33% prostředků se rozdělí mezi subjekty, které vedou ti 

samí lidí, jako řídí město – konstatování;  zákon hlasování těmto lidem umožňuje,  

- střet zájmů před hlasováním oznámili: p. Mikula, p. Knížek, p. Svobodová, p. Hocke, p. Zikuda 
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Návrh na usnesení p. Loukota 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro TJ SOKOL Turnov, IČ: 13582518 ze sportovní komise na rok 

2015 ve výši 662. 197 Kč, z toho 599 197 Kč neinvestiční dotace na provoz spolku a 63.000 Kč 

investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

 

ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro AC SYNER Turnov, IČ: 00527271 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 616.634 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/3/11] – návrh nebyl přijat 
  

usnesení ZM č. 256/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro Tělovýchovnou jednotu Turnov o. s., IČ: 15045528 ze sportovní 

komise na rok 2015 ve výši 2.144.939 Kč, z toho 1.944.939 Kč neinvestiční dotace na provoz 

spolku a 200.000 Kč investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 257/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro Tělovýchovně sportovní club Turnov o. s., IČ: 15045544 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 917.094 Kč, z toho 827.094 Kč neinvestiční dotace na 

provoz spolku a 90.000 Kč investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 258/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro TJ SOKOL Turnov, IČ: 13582518 ze sportovní komise na rok 

2015 ve výši 684.197 Kč, z toho 621.197 Kč neinvestiční dotace na provoz spolku a 63.000 Kč 

investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 259/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro AC SYNER Turnov, IČ: 00527271 ze sportovní 

komise na rok 2015 ve výši 594.634 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9]  
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usnesení ZM č. 260/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro FK Pěnčín - Turnov, IČ: 69173036 ze sportovní 

komise na rok 2015 ve výši 380.529 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 261/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro Tenisový klub Turnov, IČ: 15045145 ze sportovní komise na rok 

2015 ve výši 146.460 Kč, z toho 86.460 Kč neinvestiční dotace na provoz spolku a 60.000 Kč 

investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 262/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Klub českých turistů Turnov, IČ: 15045561 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 75.872 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 263/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ: 

15045561 ze sportovní komise na rok 2015 ve výši 106.201 Kč na provoz spolku, a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu 

města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 264/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro SKI club Turnov, IČ: 00529702 ze sportovní komise 

na rok 2015 ve výši 33.171 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9]  

usnesení ZM č. 265/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro Klub lyžařů Turnov, IČ: 15044840 ze sportovní komise na rok 

2015 ve výši 214.206 Kč, z toho 134.206 Kč neinvestiční dotace na provoz spolku a 80.000 Kč 

investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
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usnesení ZM č. 266/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Šachový klub Zikuda Turnov-o.s., IČ: 49295071 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 132.065 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 267/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro TJ Orel Turnov, IČ: 62014579 ze sportovní komise 

na rok 2015 ve výši 52.438 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 268/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Bruslařský a hokejový klub Turnov, IČ: 27003345 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 110.594 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 269/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Střelecký sportovní klub Sokol, Malý Rohozec, IČ: 

27022650 ze sportovní komise na rok 2015 ve výši 11.709 Kč na provoz spolku, a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu 

města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 270/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Střelecký sportovní klub Sokol, Malý Rohozec, IČ: 

27022650 ze sportovní komise na rok 2015 ve výši 11.709 Kč na provoz spolku, a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu 

města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 

usnesení ZM č. 271/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro SSK Olympia Turnov, IČ: 00539520 ze sportovní 

komise na rok 2015 ve výši 14.471 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
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usnesení ZM č. 272/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro ABT Česana Malý Rohozec, IČ: 22751173 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 11.420 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 273/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže, IČ:00855022 

ze sportovní komise na rok 2015 ve výši 70.000 Kč na akci Sportovec, a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 274/2015 
 

ZM pověřuje  

místostarostku Mgr. Janu Svobodovou pravomocí povolit na základě písemné žádosti 

sportovního subjektu a projednání ve Sportovní komisi RM v odůvodněných případech úpravu 

vnitřního členění poskytovaných finančních příspěvků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

9 Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       Diskuse: xxxxxx – občan 

 

V diskusi zaznělo: poděkování všem za pomoc při organizace 1. ročníku Turnov známí a neznámí – 

především ředitelům ZŠ, pánům Mikulovi a Hudcovi, za věcné dary, skautům za zapůjčení ostrova 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

10 Přestávka  
 

11 Sportovní areál Maškova zahrada - aktuální informace   
 

Rozprava:       Na stavbě "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov" probíhají práce na 

stavebních objektech zimního stadionu, vstupního objektu koupaliště, na bazénech, úpravách venkovních 

ploch. Průběžně se řeší a odsouhlasují vzorky pro jednotlivé dodávky v poslední době především výplně 

otvorů, nerezy, skluzavky a tobogány.   

 

Stručný popis provedených prací: 

Hlavní stavební činnost je ve výstavbě samotného zimního stadionu. V současné době jsou na tomto 

objektu provedeny všechny zemní práce, dokončeny jsou betonové části tribun, stropní konstrukce nad 

zázemím, vazníky na střešní konstrukci včetně trapézového plechu.  

V současně s tím probíhají i další stavební práce na vyzdívání jednotlivých částí zázemí stadionu (šatny, 

vnitřní občerstvení, chodby, rolbovna, sklad,  atd.). Pokračuje se s pokládáním potrubí pro chlazení ledové 

plochy. Dále pokračují samotné práce na konstrukci střechy. K dnešnímu dni jsou dokončeny práce na 

strojovně bazénů včetně stropní části a dokončují se práce na vnějších izolacích proti zemní vodě. Provádí 

se zemní práce na objektu samotného bazénu, kde jsou provedeny výkopové práce v celém rozsahu na 

provádějí se podkladní vrstvy pod nerezový bazén. Dále jsou prováděny práce na vstupních objektech 
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areálu, kde v současné době jsou dodělány základové pasy včetně základové desky a izolací a probíhá 

samotná vyzdívka budov. Současně s průběhem celé výstavby probíhají práce na inženýrských sítích, 

které jsou řešeny v průběhu stavby, tak aby navazovali na jednotlivou výstavbu ostatní budov.  

 

K dnešnímu dni jsou na stavbě proinvestovány finanční prostředky ve výši 20 151 194,- Kč bez DPH 

 

RM schválila výši vstupného a nájmů zimního stadionu: vstupné děti 20Kč, vstupné dospělí 30Kč, led 60 

minut 1700Kč, led 60 min. - tréninky dětské kolektivy 800 Kč, led 60 min - školy 400Kč 

 

V rámci realizace stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" probíhají plánované 

práce, časový harmonogram prací kontrolovaný dle uzlových bodů je dodržován. Přesto se v průběhu 

výstavby řeší jednotlivé problémy se stavbou, které mají v několika případech za následek vícepráce. 

Zároveň je důsledně kontrolován výkaz výměr a jsou odečítány méněpráce. Pro smluvní zajištění 

víceprací a méněprací bylo vypsáno jednací řízení bez uveřejnění, které řeší všechny doposud známé 

vícepráce a méněpráce ve výši + 1 514 273 Kč bez DPH. Konkrétní popis víceprací i méněprací je 

součástí zveřejněných podkladů pro jednání ZM. 

 

Diskuse: p. Kořínek, p. Hocke, p. Kunetka, p. Svobodová, p. Hudec 

 

V diskusi zaznělo: vzniknou 2 neregistrované hokejové ligy; obsazenost hokejové haly prezentujeme ve 

školách, školkách i u starostů ORP – aby se vše dostalo do povědomí; řešíme grafiku a marketing, bylo 

osloveno několik designerů, s jedním z nich již finalizujeme logo tak i maskota (aby si na své přišly i 

děti); jak to vypadá s příslibem od pana Lenera ?; špatně, BHK požádal na dotaci na rolbu, zatím nemáme 

vyjádření; kolik bude zaměstnanců, jak dopadla VŘ? Proběhla VŘ na managera, ledaře/strojníka a 

občerstvení; managerem areálu bude pan Tomáš Špinka, 4 strojníky ledaře – 1 hlavní a další pomocní; 

bylo upozorňováno, že pokud se do VŘ přihlásí někdo z dozorčí rady MST, tak by měl složit funkci, 

jelikož se jedná o střet zájmu; telefonicky bylo sděleno, že pan Špinka takto učiní 

 

usnesení ZM č. 275/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu výstavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov". 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

12 Schválení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 698, k.ú. Malý Rohozec od ČR-

Státního pozemkového úřadu   
 

Rozprava:       Na jednání ZM dne 28.5.2015, usnesením ZM č. 217/2015 byl schválen bezúplatný 

převod pozemku parc.č. 91/3, k.ú. Malý Rohozec z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do 

vlastnictví Města Turnov. Uvedený pozemek slouží z větší části jako přístupová komunikace k 

vybudované kompostárně. Pozemky sloužící jako komunikace může ČR - Státní pozemkový úřad převést 

na obce bezúplatně podle zákona č. 92/1991 Sb.  Nyní jsme byli katastrálním úřadem vyrozuměni o 

provedení požadované změny v katastru nemovitostí. V souvislosti touto změnou došlo ze strany 

katastrálního úřadu k přečíslování uvedeného pozemku (parc.č. 91/3 - zast.plocha a nádvoří, zbořeniště) 

na parc.č. 698 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Malý Rohozec (důvodem přečíslování je, že v 

k.ú. Malý Rohozec jsou dvě číselné řady pozemků - stavební a pozemkové).  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 276/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 217/2015. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 277/2015 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod pozemku parc.č. 698 ostatní plocha o výměře 656 m2, k.ú. Malý Rohozec z 

vlastnictví ČR Státní pozemkový úřad do vlastnictví Města Turnov. 

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

13 Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko   
 

Rozprava:       Odbor správy majetku má připravenu projektovou dokumentaci a stavební povolení  na 

realizaci stavby "Inženýrské sítě a komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV, část  

A". V rámci této stavby dojde k zasíťování 8 pozemků, které bude Město Turnov nabízet dle platného 

územního plánu k zástavbě rodinnými domy. Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení vyhlášení 

záměru prodeje těchto pozemků. Odbor správy majetku navrhuje vyhlásit prodej pozemků ve dvou 

etapách, vždy po 4 pozemcích. 

 

Předmětné pozemky byly geometricky zaměřeny - p.p.č. 1004/27 - 854 m2, p.p.č. 1004/28 - 874 m2, p.p.č. 

1004/29 - 678 m2, p.p.č. 1007/65 - 834 m2, p.p.č. 1007/66 - 833 m2, p.p.č. 1007/67 - 811 m2, p.p.č. 

1007/68 - 811 m2 a p.p.č. 1007/69 - 647 m2, vše k.ú. Turnov. 

 

Při zástavbě pozemku musí kupující dodržet podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání dle 

územní studie bytové zóny Hruštice-Károvsko ( http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-

mpz/uzemni-planovani/uzemni-plan-turnov.html ) 

 

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

 

V diskusi zaznělo: proč se začíná z druhé strany?; oba bloky jsou ve vlastnictví města a v tuto chvíli zde 

je 21 parcel; pokud by tam měl být jiný vlastník, tak se s ním snažíme domluvit na spolupodílení; 

kanalizace je již částečně vybudovaná 

 

usnesení ZM č. 278/2015 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení prodeje pozemků par.č. 1004/29 o výměře 678m2, parc.č. 1007/69 o výměře 647m2, 

parc.č. 1004/27 o výměře 854m2 a parc.č. 1004/28 o výměře 874m2, vše k.ú. Turnov dle 

předložených podmínek za min. cenu 1.350,-Kč/m2. 

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

14 Vykoupení pozemků  u věže za divadlem - parc.č. 458/2 a 458/3, k.ú. Turnov,   
 

Rozprava:       V souvislosti s opravou fasády věže za divadlem ze strany města a připravovanou 

pokládkou zámkové dlažby ze strany majitelky okolního pozemku parc.č. 458/1, k.ú. Turnov paní 

xxxxxxxxxxxxxxx bylo jednáno ohledně majetkového převodu pozemků, které by mělo město získat do 

svého vlastnictví. Věž za divadlem zasahuje na pozemek parc.č. 458/2 zast.pl. o výměře 1 m2, k.ú. 

Turnov a zároveň by bylo vhodné, aby město vlastnilo i pozemek okolo věže, tj. část pozemku parc.č. 

458/1 o výměře 7 m2, k.ú. Turnov, obojí ve vlastnictví xxxxxxxxxxx. Soukromá majitelka s převodem 

požadovaných pozemků souhlasí za cenu 1.000 Kč/m2 a uhrazení všech nákladů s převodem spojených. 

OSM se domnívá, že uvedená nabídka je pro město přijatelná a doporučuje ZM schválit vykoupení 

předmětných pozemků za 1000,-Kč/m2.   

 

Diskuse: 0 

 

 



13  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 25. 6. 2015 

usnesení ZM č. 279/2015 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemků parc.č. 458/2 zast.pl. o výměře 1 m2 a parc.č. 458/3 ost.pl. o výměře 7 m2, 

vyměřeno geometrickým plánem č. 4084-39/2015, vše k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov 

za celkovou kupní cenu ve výši  8.000 Kč a všech nákladů s prodejem spojených. 

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

15 Prodej pozemků na Malém Rohozci - parc.č. 66 a část parc.č. 150/13, k.ú. Malý 

Rohozec   
 

Rozprava:       Město Turnov řešilo v letech 2008 – 2009 prodej pozemku parc.č. 66 a části pozemku 

parc.č.150/13 v k.ú. Malý Rohozec s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxx jsou vlastníci sousedního 

pozemku p.č. 67 a užívali výše uvedené pozemky jako zahradu, tedy mají je zaploceny jako celek. 

Oplocenou zahradu prý užívali v domnění, že je součástí chalupy na pozemku st.p.č.16 v k.ú. Malý 

Rohozec, kterou koupili.  Dle nového územního plánu Turnova, vydaného zastupitelstvem města dne 

26.6.2014 usnesením č.299/2014 je funkční využití daného území bydlení venkovské (BV). Na základě 

vyjádření odboru rozvoje města nelze umístit stavbu rodinného domu na pozemku p.č.66 a části pozemku 

p.č.150/13 vzhledem k závazným podmínkám funkčního využití a prostorového uspořádání území – 

pozemek musí mít min. 600m2. Odbor správy majetku zadal zpracování nového znaleckého posudku, 

který zohlednil výše uvedené skutečnosti. Cena obvyklá pozemků p.č.66 a části pozemku p.č.150/13 k.ú. 

Malý Rohozec byla stanovena ve výši 175.000,- Kč (cca 314,- Kč/m2). xxxxxxxxxxxxxx, vlastníci 

sousedních nemovitostí, mají zájem si nabízené nemovitosti za požadovaných podmínek odkoupit.       

 

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

 

V diskusi zaznělo: jak je tento pozemek vedený v územním plánu ?; je vedený jako stavební, bohužel 

nemá potřebnou velikost 600 m2, aby na něm mohla být postavena samostatná stavba; vyšší cena se nám 

nepodařila domluvit 

 

Návrh na usnesení p. Sekanina: 
 

ZM neschvaluje  

prodej pozemku parc.č. 66 trvalý travní porost o výměře 557 m2, k.ú. Malý Rohozec odměřený 

geometrickým plánem č. 323-11/2009, do společného jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 

cenu ve výši 175.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/0/11] – návrh nebyl přijat 
  
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 66 trvalý travní porost o výměře 557 m2, k.ú. Malý Rohozec odměřený 

geometrickým plánem č. 323-11/2009, do společného jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

kupní cenu ve výši 175.000 Kč a nákladů s převodem spojených. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/10/5] – návrh nebyl přijat 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  
  

16 Prodej objektu čp. 72 ve Skálově ulici v Turnově   
 

Rozprava:       Podrobné zdůvodnění záměru včetně rozboru kupní ceny bylo součástí materiálu, který 

byl projednáván v zastupitelstvu města dne 28. května 2015. Od schválení záměru v Zastupitelstvu města 

Turnova, byl záměr koupě objektu čp.72 ve Skálově ulici v Turnově schválen v Radě Libereckého kraje a 

23. června 2015 byla v Zastupitelstvu Libereckého kraje na nákup alokovaná částka v rozpočtu kraje. 
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Na základě Usnesení ZM č. 214/2015 byl zveřejněn záměr prodeje nemovitostí Libereckému kraji pro 

potřeby Muzea Českého ráje  - pozemek 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 3.800 000 Kč. Tím byla splněna zákonná povinnost a nyní 

předkládáme Zastupitelstvu Města Turnova ke schválení prodej výše uvedených nemovitostí do 

vlastnictví Libereckého kraje za dojednaných podmínek. 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: bylo by dobré zanést do smlouvy i přislíbené nájemné na 2 roky; smlouvu nepodepíši 

do doby, než bude tato záležitost zcela dořešena 

 

usnesení ZM č. 280/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej nemovitostí Libereckému kraji pro potřeby Muzea Českého ráje - pozemek 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 3.800.000 Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou. 

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

17 Poškození hrobů následkem pádu stromu na Mariánském hřbitově   
 

Rozprava:       Na OSM bylo doručeno vyjádření pojišťovny k nahlášené pojistné události. Dle tohoto 

vyjádření pojišťovny není tato škoda likvidní. 

Město Turnov ještě požádalo o vyjádření Ministerstvo pro místní rozvoj, které posuzovalo tuto událost z 

občanskoprávního pohledu. Z tohoto vyjádření vyplývá, že město je odpovědné a z této odpovědnosti by 

se vyvinilo pouze v případě, že prokáže, že se jednalo o mimořádnou povětrnostní událost. Což se 

následným zjištěním potvrdilo. V roce 2009, kdy Turnov zasáhla vichřice, bylo v rámci této mimořádné 

události zasaženo i několik hrobů na různých hřbitovech ve městě. V roce 2009 město Turnov majitelům 

hrobů tuto škodu uhradilo. Ani v tomto roce nebylo poškození hrobů uznáno jako likvidní pojistná událost  

V této věci bylo dále jednáno s pojišťovnou, která pojišťuje majetek města o možnosti rozšíření našeho 

pojištění o hroby v majetku fyzických osob.  

 

Diskuse: p. Těhníková, p. Hocke, p. Hudec, p. Červinková, p. Knížek, p. Uchytil, p. Černý, p. Hodík, p. 

Sekanina, p. Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: proběhlo jednání se zástupci pojišťovny, nabídku na připojištění takovéto události nám 

zaslali 24. 6. – pojistné plnění 100 tis. Kč, spoluúčast 10 tis. Kč za pojistné 4 tis. Kč za rok; zjišťovali 

jsme, zda existuje cesta jak takovouto pojistnou událost u pojišťovny uplatnit, bohužel neexistuje – 

jednalo se o vichřici – majitelé hrobů měli být proti živelné pohromě pojištěni; druhá věc je to, co dělat, 

aby se to již neopakovalo; zkoumalo se, zda nebyly obejity podmínky pro výběr pojišťovny – nebyly, 

hledali jsme cestu, jak dopojistit; bylo nám sděleno i z ministerstva, pokud se jedná o živelnou pohromu, 

tak ani soud by nevyhověl; poslední hledisko je občansko-lidská rovina jak těmto poškozeným pomoci; 

počítáme s tím, že bychom jim poskytli finanční dar – nyní je na vás v jaké výši, navrhujeme 80%; na 

hřbitově je mnoho stromů, nemůžeme vše pokácet; ořez by také nepomohl – největší škodu způsobil 

kořenový bal, tento strom byl nejvíce opečovávaným stromem; již se to v minulosti stalo, kolik se tenkrát 

občanům dalo – 100%; proč, když již v minulosti byl tento problém, proč se to již nevyřešilo tehdy -  

připojištěním?; pojišťovna nám něco nabídla na základě našeho požadavku, ale jinak takovéto riziko je 

nepojistitelné a ani pojišťovny jej nechtějí nabízet; město nemá žádný logický zájem pojišťovat cizí 

majetek; bylo by dobré dát do smlouvy s TST, aby si nájemci hrobů tento svůj majetek pojistili, dále dát 

do smlouvy, že tento majetek není pojištěný a dát to i na vývěsky, aby lidé byli informovaní; projev dobré 

vůle se zdá i 50%; dar se poskytne proti doložené faktuře za opravu 
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Návrh na usnesení p. Sekanina 

usnesení ZM č. 281/2015 
 

ZM schvaluje  

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

rámci dobré vůle schvaluje poskytnutí finančního daru na opravu hrobů ve výši 50% nákladů: 

- D-14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 4 500,-Kč 

- D-6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 42 500,-Kč 

- D–9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  do max. výše 40 000,-Kč 

- D-18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 4 000,-Kč 

- D-19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 2 500,-Kč 

- E-15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 7 500,-Kč 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

18 Transparentnost města   
 

Rozprava:       1. Rozklikávací rozpočet 

Bylo jednáno se zástupcem firmy Gordic, který má naše město na starosti. Dle dohody (pokud bude 

podepsána smlouva) bude rozklikávací rozpočet na našich stránkách zveřejněn k 1.9.2015 (prozatím 

nejdříve možný termín). Dalším možným termínem je 1.1.2016 tak, jak předkladatelé požadovali. Cena je 

74 415,-Kč  vč. DPH za pořízení software a udržovací roční poplatek činí 5 445,- Kč vč. DPH. Finanční 

prostředky budeme hledat v rámci úspor současného rozpočtu. 

 

2. Zveřejňování obrazových záznamů z jednání ZM 

Od zastupitelstva města v dubnu 2015 jsou záznamy ve zkušebním režimu zveřejňovány na webových 

stránkách města. Zkoumáme kvalitu záznamu a reakce veřejnosti. 

Cesta: http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html 

 

3. Hlasovací zařízení 

Jednoduché hlasovací zařízení jsme se s ohledem na časově omezenou nabídku velmi nízké ceny rozhodli 

zakoupit za 30 177,-Kč  vč. DPH z úspor v rozpočtu odboru vnitřních věcí. Na pracovním zasedání ZM 

24. 8. proběhne seznámení a zkouška, veřejné ZM 27. 8. by mohlo již hlasovací zařízení používat.  

 

4. Poruchy ve městě - webová aplikace Oznámení nad mapou 

Prozatím se mi zdá nákup software zbytečný (cena dle p.Loukoty cca 30 tis.Kč bez DPH). V případě 

plánovaných odstávek správců inženýrských sítí (ČEZ Distribuce, RWE, SčVAK, atd.) jsou jejich 

upozornění aktuálně zveřejňována na webu města, vývěskách a úřední desce. Ať je to tento či jiný systém 

je třeba za ním mít finanční hotovost na vyřešení nahlášených poruch. 

 

5. Elektronický objednávkový systém 

Pokud by zastupitelstvo na zavedení tohoto systému trvalo, je zavedení možné v rámci našich webových 

stránek a to za cenu do 20 tis.Kč vč DPH. Toto je pouze objednávkový systém - software. Pokud bychom 

chtěli systém "Semily" jedná se o systém vyvolávací a objednávkový a ten se musí celý koupit včetně 

hardware. Něco podobného jako je na poště. Cena je okolo 321 tis.Kč.  

 

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

 

V diskusi zaznělo: pokud bychom se přiklonili k objednávkovému systému na zkoušku v neúředních 

dnech – čtvrtek a pátek a dle mého názoru je to nutné pouze na agendě registru vozidel; vzhledem 

k finanční náročnosti, většinu těchto investic navrhujeme začlenit do rozpočtu na rok 2016; nevidíme 

problém proč záznamy ze ZM nedávat na youtube – jako jiná města, zeptejte se jich, jak to dělají; 

zobrazení nad mapou je lepší než nějaký e-mail, jelikož vidíte kdo, kdy a jak daný problém řešil; pokud 

by se jednalo o objednávkový systém přes e-mail je to levnější než celý software i s rezervací; je škoda, že 

plno dobrých nápadů je šito horkou jehlou a my je proto smeteme ze stolu 
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Návrh na usnesení p. Loukota: 
 

ZM ukládá  

RM zavést elektronický objednávkový systém na MěÚ Turnov v agendách registru dopravy v 

úterý a ve čtvrtek od 1. 1. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/13] – návrh nebyl přijat 
  
 

ZM schvaluje  

nákup webové aplikace Zobrazování událostí nad mapou od 1. 1. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/2/16] – návrh nebyl přijat 
  

usnesení ZM č. 282/2015 
 

ZM ukládá  

RM zrealizovat webovou aplikaci rozklikávacího rozpočtu Města Turnov a jeho organizací 

nejpozději od 1. 1. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/2] 
  
 

ZM schvaluje  

zveřejňování video záznamů ZM na youtube od 1. 9. 2015. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/4/8] – návrh nebyl přijat 
  

usnesení ZM č. 283/2015 
 

ZM schvaluje  

používání hlasovacího zařízení pro účely jednání ZM od 27. 8. 2015. 

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

usnesení ZM č. 284/2015 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu tajemníka o jednotlivých bodech materiálu Transparentnost města Turnova:  rozklikávací 

rozpočet, zveřejňování video záznamů z jednání ZM, hlasovací zařízení, poruchy ve městě a 

elektronický objednávkový systém. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

19 Cena obce, čestné občanství, medaile starosty - změna členů hodnotící komise   
 

Rozprava:       Předkládáme vám materiál týkající se udělování čestného občanství, ceny obce a medaile 

starosty. Aby bylo možné ceny při slavnostním večeru 28. října 2015 udělit, je nutné do 30. června 2015 

zaslat písemné návrhy s podrobným, srozumitelným zdůvodněním a životopisem osobností. Návrhy 

budou projednány v hodnotící komisi v srpnu 2015 a poté v září 2015 v zastupitelstvu města. Vzhledem 

ke komunálním volbám v roce 2014 je nutné personálně obměnit hodnotící komisi ustavenou ve smyslu 

Pravidel pro udělování čestného občanství a ceny obce.  

 

Diskuse: p. Loukota, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: v září budeme upravovat pravidla a chtěl bych to s těmito členy prodiskutovat 
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usnesení ZM č. 285/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 114/2011 a jmenuje členy hodnotící komise zastupitelstva města pro udělování 

ceny obce a čestného občanství ve složení: Tomáš Hocke, Tomáš Hudec, Tomáš Tomsa, Ivan 

Kunetka, Otakar Špetlík, Vítězslav Sekanina a Petr Soudský. 

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

20 Informace - smluvní ujednání mezi KNL, a.s. a zaměstnanci, nad rámec 

zaměst.poměrů v turnovské nemocnici   
 

Rozprava:       Zastupitelé na pracovním jednání zastupitelstva dne 8.6.2015 měli možnost se seznámit se 

smluvními ujednáními u čtyř lékařů turnovské nemocnice, které se většinově týkají podnájmu nebytových 

prostor pro provozování soukromých ambulancí. Jednání se zúčastnil za vedení nemocnice MUDr. Martin 

Hrubý a Mgr. Otakar Špetlík. Rovněž se rozsáhle diskutovalo o systému zdravotnické péče v ČR. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 286/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace podané starostou města o obsahu všech smluvních ujednání, mezi Krajskou nemocnicí 

Liberec, a.s. a jejími zaměstnanci, nad rámec zaměstnaneckých poměrů v turnovské nemocnici. 

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

21 Ručitelské prohlášení za úvěr Sdružení Český ráj - ROP   
 

Rozprava:       Tato žádost Sdružení Český ráj se týká aktuálně otevíraného kontokorentní úvěru ve výši 

1.200.000,- Kč na krytí předfinancování konkrétního projektu ROP. Úvěr bude vázán na financování 

projektu ROP "Český ráj - nové trendy cestovního ruchu", který je podpořen 100% dotací ve výši cca 2,3 

mil. Kč. Realizace projektu končí 30. 9. 2015 s nejzazším proplacením dotace do 31. 12. 2015. Nyní 

končí (k 30. 6. 2015) předposlední etapa s podáním žádosti o platbu 10. 7. 2015 v aktuální výši do 800 tis. 

Kč,  poslední etapa končí k 30. 9. 2015 s podáním žádosti o platbu 10. 10. 2015. Předpokládaná výše 

poslední žádosti o platbu činí cca 1,2 mil. Kč.  

 

Diskuse: p. Hudec, p. Svobodová, p. Hocke, p. Báča, p. Lukeš, p. Kordová, p. Červinková, p. Sekanina, p. 

Mikula 

 

V diskusi zaznělo: proč nebylo požádáno v jiném členském městě, proč opět Turnov? jelikož je třeba 

zajistit ručení do konce června, nezbýval čas na objíždění jiných měst; pan Lukeš o této situaci musel 

vědět daleko dříve?; je nám předkládána žádost, kterou mohl řešit Jičín, Turnov měl vždy ve Sdružení 

Český ráj silnou pozici, oproti jiným členům, Turnov bere SČR jako celek nikoli jako sám sebe; máme 

před sebou dvě poslední období projektu, který končí na podzim; aktivity byly směřované na toto 

turistické období, a to nám vždy komplikuje situaci; nechceme dostat SČR do patové situace, jen mne 

mrzí, že všichni zapomínají na to, že SČR bylo založeno městy a obcemi Českého ráje a nyní se zříkají 

této organizaci pomoci; vše chápeme, ale bylo by dobré nás zastupitele seznámit s problematikou, nikdo 

pořádně neví, oč jde; proč se takovým to situacím nepředchází, když ten projekt běží cca 1,5 roku ?;  jak 

budete řešit cash flow ? problém je, že jsme museli loni řešit problém s Greenway Jizera, pokud nebyl 

vyřešen nemohli jsme řešit jiný, banka se s námi nebavila; otázka strategie je asi na nové období co a jak 

rozplánovat 

 

 



18  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 25. 6. 2015 

usnesení ZM č. 287/2015 
 

ZM schvaluje  

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

1415/15/4220 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, 

a. s. a Sdružením Český ráj, a to do doby úplného splacení veškerých závazků z ní vyplývajících. 

Nejpozději do 29. 02. 2016. ZM zároveň schvaluje obsah dohody č…1415/15/4220 a pověřuje 

starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této dohody. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/3/4] 
  

22 Podněty a informace   
 

Rozprava:       Diskuse: p. Hudec, p. Hocke, p. Báča, p. Mikula, p. Houšková, p. Kordová, p. Kříž 

 

V diskusi zaznělo: zastupitelé požadují informace o situaci v Krajské nemocnici Liberec; dozorčí rada se 

má sejít 26. 6. v 7.30 – mohu vám slíbit, že vám informace předáme; zasedal osadní výbor v Mašově – ZŠ 

Mašov v zastupitelských prioritách skončila na 2. místě – stavební povolení propadlo, ale je třeba řešit 

jídelna, stávající z hygienických důvodů zcela nevyhovuje, budou nějaké dotační tituly ?; jak na tom 

město pracuje ?; je naším záměrem získat nové stavební povolení, nyní jsme před otázkou, zda jídelnu 

začleňovat či postavit samostatnou budovu, dotační titul na opravu celé školy není, jsou různé projekty, a 

my bychom mohli školu po částech začít opravovat; máme nového ředitele městské knihovny, jakou má 

praxi? do VŘ se přihlásilo 5 uchazečů, z toho byli 3 uchazeči do 30 let, pan ředitel, Jaroslav Kříž, splnil 

veškeré požadavky dané výběrovým řízením, v knihovně nepracoval, ; pozvání na 4.7. – koná se akce 

„Kámen a Šperk“, dále dopoledne Farmářské trhy – na náměstí Českého ráje; 24.8. by bylo pracovní 

zasedání ZM a řádné ZM až 27.8.2015 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

 

V Turnově dne 26. června 2015 

 

 

 

 

…………………………… 

 

starosta 

…………………………… 

 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

 

ověřovatel zápisu 

 


