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Zápis 

7. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27.08.2015  

 

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: Arnošt Černý, Šárka Červinková, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, 

Tomáš Hudec, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, 

Mgr. Michal Loukota, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. 

Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar 

Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, František Zikuda 

 

Omluveni: Karel Jiránek, Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, RNDr. Josef Uchytil, 

DiS., Bc. Zbyněk Báča, Mgr. Jaromír Frič 

Nepřítomni: Karel Jiránek, Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Bc. Zbyněk Báča, Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Daniel Hodík 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Alena Losová, dipl. um., Mgr. Leoš Křeček 

Ověřovatelé: Jiří Kos, MUDr. Jiří Tomášek 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

Přítomno 20 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 – návrh na stažení bodů: 

bod č. 9. Příspěvek VHS, Sportovní ulice, chodník Výšinka – akce ještě není zcela dokončena 

bod č. 15. Dotační program města – dle diskuse na pracovním poradě zastupitelů 

 

usnesení ZM č. 288/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně stažení navržených bodů. 

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

2 Aktuální situace okolo objektu ve Zborovské ulici č.p.519, Turnov a objektu 

Alešova č.p. 1723, Turnov 2  - záměr výměny objektů   
 

Rozprava:       Jednání mimořádné rady Libereckého kraje dne 20. července 2015 k tomuto bodu trvalo 

1,5 hodiny. V diskuzi se střetly nejenom argumenty pro a proti výměně, ale proběhla i tvrdá diskuze okolo 

komunikace vedení kraje a města vztahující se k emailu paní ředitelky, který avizoval všem pedagogům 

školy stěhování od 1. září 2015 do objektu v Alešově ulici. V této problematice kraj avizuje podání 

výpovědi z nájmu ve Zborovské ulici, ale teprve po prodiskutování bezproblémového předání v radě 

města a zastupitelstvu. Školní rok 2015/2016 proběhne v obou objektech. Argumenty kraje proti výměně 

jsou především založeny na nižších provozních nákladech objektu v Alešově ulici, odhad hovoří o 2 mil. 

Kč ročně, skutečnost maximálně 0,6 mil.Kč. Dále v lepší pozici objektu v Alšově ulici pro dojíždějící, 

možnost rozvíjet areál v Alšově ulici jako centrum technického vzdělávání kraje (uvažovaná dotace cca 

50 mil.Kč), velké vynaložené náklady na opravy objektu v Alšově ulici v minulých letech (okna, toalety, 

jídelna, šatny, ….). Město Turnov se snaží provozní náklady uvést na pravou míru a přiblížit vybavení 

objektu na Zborovské radním Libereckého kraje. 

Rozpravě byla přítomna radní Libereckého kraje pro školství paní Alena Losová a vedoucí odboru 

školství Krajského úřadu Libereckého kraje pan Leoš Křeček, kteří vysvětlili stanovisko Libereckého 

kraje. 

 

Diskuse: Alena Losová, Leoš Křeček, p. Houšková, p. Soudský, p. Kříž, p. Tomsa, p. Mikula, p. Hudec, 

p. Svobodová, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: poděkování zastupitelům, kteří se dnes účastnili prohlídky budovy školy v Alešově 

ulici; dovolili jsme si předložit oponenturu – 1. komentář je k ekonomickým záležitostem, 2. komentář 

k využití odborných učeben; materiál k dispozici, necháme prostor k diskusi, kdy hlavním tématem je 

nabídka města Turnov ke směně objektů SŠ; znovu připomínáme, že město Turnov má své konkrétní 

potřeby; vede se tu již dlouholetá diskuse na vytvoření plnohodnotné školy v Turnově II., znovu 

apelujeme na zvážení nabídky, kterou město Turnov nabídlo Libereckému kraji; pro Turnov je to zásadní 

krok; v Turnově by to uspokojilo poptávku 42% obyvatel žijících v Turnově II.; záležitost proběhne 

nejprve majetkovou komisí, která zasedá 29. 9., následně se bod bude probírat na zasedání rady LK a 

teprve v říjnu by mělo rozhodovat zastupitelstvo LK; vaše připomínky a naléhavost budu připomínkovat; 

jaká positiva přineslo sloučení OAHŠ a ISŠ?; 1. positivum je provozně ekonomické – jedná se o počet 

žáků – dohromady v předchozích letech měly tyto školy cca 960 žáků, nyní je žáků 600; jednáme o směně 

budovy nikoli o slučování škol; na zasedání Rady města Turnova jste nám předkládali velké finanční 

náklady na stěhování; z dnešní prohlídky objektu mám dojem, že by to bylo zvládnuto za jeden den, jde o 

jedno či dvě CNC stroje; náklady na stěhování je věc názoru; informace o stavu budovy ve Zborovské 

ulici – je zde nedobrý stav střechy, ve škole vzlíná vlhkost – jednalo by se první nemalé finanční nálady 

na opravy; do školy v Alešově ulici LK investuje prostředky na opravu každý rok; Turnov je součástí 

Libereckého kraje a dokonce 4 největším městem, měli byste hájit i naše zájmy; jedná s i o dopravní 

situaci ve městě, kterou se snažíme neustále řešit; v Turnově jsou denně min. 2 dopravní špičky spojené 

s přesunem dětí a rodičů do školy; dnes to 99% Turnováků vnímá tak, jako když jedna prestižní škola 

s věhlasem po celé České republice zcela zmizela; netuším, o které škole mluvíte; v roce 2004 – 2005 
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měla OAHŠ 348 žáků, v roce 2014 – 2015 měla škola 324 žáků; i když je celorepublikový demografický 

pokles, na oborech bývalé OAHŠ je přibližně stejný počet žáků jako kdysi, pokles žáků je znát u 

učňovských oborů; těmito výroky poškozujete dobré jméno školy vy; jako positivum sloučení škol říkáte 

jako první – ekonomická výhodnost – máme se obávat toho, že opustíte další prostory, které máte 

pronajaté?; to rozhodně ne, i když se Turnov jako dobrý kamarád zcela nechová – Turnov má zcela 

nejvyšší nájmy, podařilo se nám je díky dohodě snížit o 1/3; jedná se o to, zda Liberecký kraj využije 

svých objektů, do kterých investuje; máme zde Gymnázium, SUPŠ a Zdravotní školu a nepředpokládám, 

že bychom je stěhovali do Liberce; bylo by daleko lepší, kdyby kraj své školy nelikvidoval, ale 

propagoval; LK je zřizovatelem 37 škol a nevím, jak by mohl propagovat jednu z nich; kraj se chová ke 

všem svým školám stejně; je na školách jak se propagují; všechny školy se propagují na burzách škol, 

OAHŠ a ISŠ sami pořádají každý rok burzu škol, která letos proběhne 4. 11., škola je zapojena do 

projektu TECHAP, díky kterému se velmi dobře propaguje – otevřela mnoho kroužků a oborů pro 

veřejnost; děkuji za možnost prohlídky školy, je vidět, jak se do ní investovalo; domníváme se, že naše 

nabídka pro LK je velkorysá; uváděli jste, že musíte zvažovat nabídku z důvodů nákladů mezi těmito 

budovami, provozní rozdíl je 2 mil. korun, my jsme se dopracovali k o něco nižší částce kolem 600 tis. 

Kč; škola v této budově má svou tradici a budova ve Zborovské ulici je skvost; je fakt to, že ubývá 

studentů a škol je mnoho; v každém případě vždy jedna budova zbude; město Turnov chce touto nabídkou 

vyjádřit svou potřebu získat budovu v Turnově II., a je na LK zda městu vyhoví či nikoli; LK tím nic 

neztratí – budova ve Zborovské ulici je reprezentativnější a město Turnov prosí – žádá o to, zda mu LK 

vyjde vstříc 

 

usnesení ZM č. 289/2015 
 

ZM projednalo  

zprávu Aktuální situace okolo objektu ve Zborovské ulici č.p.519, Turnov a objektu Alešova č.p. 

1723, Turnov 2 - záměr výměny objektů a pověřuje starostu města dalším jednáním. 

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

3 Aktuální situace okolo komunikace S5 (R35) Turnov - Úlibice   
 

Rozprava:       Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK 

Úlibice 

ŘSD ČR zajistila zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 v úseku MÚK 

Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového zatížení dopravy v roce 

2040, která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami - Úlibice prověřila varianty možného 

vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 25,5, S 20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho 

krajinných, přírodních a kulturně historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci 

fragmentace krajiny. Město Turnov doporučuje kategorii S 14,75/90 – vystřídaná třípruhová 

silnice I. třídy s minimální intenzitou 11 100 voz/24h a maximální intenzitou 25 000 voz/24h. 

Trasování kapacitní silnice v šířkových parametrech kategorie S 14,75 z hlediska výškových 

poměrů umožňuje příznivější přizpůsobení se terénu a tím redukci záboru území, zmenšení 

objemu zemních prací a menší podíl inženýrských objektů v trase. Kategorie S 14,75 se svými 

normovými parametry vytváří příznivé předpoklady pro umístění koridoru kapacitní silnice S5 v 

souběhu s dopravní a technickou infrastrukturou. Posuzováno bylo 6 variant, které se liší 

šířkovým uspořádáním, návrhovou rychlostí a způsobem vedení trasy. Studie doporučila sledovat 

trasu rychlostní silnice R35 v severním koridoru dle platného Územního plánu Turnov. Výsledná 

zpracovaná trasa bude zapracována jako územní rezerva do probíhající aktualizace Zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. ŘSD ČR správa Liberec byla pověřena zabezpečením 

předinvestiční přípravy souboru staveb silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice, a proto zadá v 

letošním roce zpracování dokumentace EIA. Na základě zadání Ministerstva dopravy ČR budou 

posouzeny v procesu EIA dvě trasy: 

- kombinace variant R 21,5/100 a S 13,5/90 v úseku Turnov – odbočka na Semily: 
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čtyřpruhové uspořádání R 21,5/100, v úseku odbočka na Semily – Úlibice: uspořádání 2+1 S 

13,5/90. 

- varianta S 13,5/90: třípruhové uspořádání S 13,5/90 v celé trase. 

Je patrná snaha Libereckého kraje o dopravně rychlé zpřístupnění Semilska a Jilemnicka. 

Liberecký kraj letos zadá studii komunikací, které by měly na novou S5 navazovat a bude je 

posuzovat v rámci jednoho řízení EIA. Pro zastupitele města jsou zde zásadní otázky: 

- zda trvat v rámci budování S5 v úseku Turnov, Kyselovsko – Žernov na jižním obchvatu města 

- zda podpořit S5 pouze v úseku Turnov, Kyselovsko – Žernov bez jižního obchvatu města 

- zda setrvat na trvalém odmítání této komunikace na katastru města 

- jaký druh šířkového uspořádání podporujeme 

- jakými ochrannými opatřeními jsme ochotni případný souhlas podmínit – delší tunel, zeleň, 

protihluková opatření 

- otázka křižovatky v ulici Sobotecká 

 

Dopravní a technická studie variant řešení obchvatu Turnova 

Na základě společného jednání mezi Městem Turnov (starosta) a Libereckým krajem (pan radní 

Mastník) byla ze strany Libereckého kraje zadána nezávisle na studii kapacitní silnice I/35 

Dopravní a technická studie variant řešení obchvatu Turnova. Tuto studii zpracovávala firma AF 

CityPlan. Záměrem bylo hledání možného koridoru pro obchvat Turnova, nezávisle na koridoru 

R35 (tedy i v případě, že by k realizace této komunikace nikdy nedošlo), tak aby nedošlo k 

poškození obytných území okolních obcí s maximem využití stávající cestní sítě. Partnerem při 

této práci byl starosta Mírové pod Kozákovem a v závěrečné fázi i starosta Radostné pod 

Kozákovem. Pro Mírovou pod Kozákovem je nepřijatelné vedení obchvatu Turnova okolo třech 

rybníků směrem do Bělé. 

 

Informace o celé problematice občané naleznou na: 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/ 

 
Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Kunetka, p. Varga, občan – xxxxxxxx., p. Šorejs, občan – xxxxxxxxxx 

 

V diskusi zaznělo: potřebuji znát váš názor, samozřejmě na podzim by probíhala jednání s občany a 

teprve pak bychom přijímali usnesení; bude procházet procesem EIA; bylo by dobré výstupy doplnit o 

pracovní poradu zastupitelů; většinový názor zastupitelů byl takový, stavět S5 s jižním obchvatem; bylo 

by dobré to spojit najednou, jelikož se to bude stavět ze státních peněz; vychází se z prvních jednání EIA, 

kdy se posuzoval jak 3 tak 4 pruh na Žernov; text rozešleme; v dokumentech Ministerstva dopravy je to 

tak v horizontu roku 2050; Liberecký kraj by chtěl stavbu urychlit – poté bychom mohli hovořit o roce 

2025; je třeba znát odborný názor projektantů, politici to neumí ani nakreslit ani spočítat; teď se to řeší, 

posuzuje a my bychom měli říci náš názor, pak je třeba sjednotit oba názory a schvalovat; nemůžeme 

suplovat Liberecký kraj, tak jak s tímto návrhem seznamuji zastupitele, budeme seznamovat občany; toto 

není turnovský projekt, ale je to projekt státu; pokud Liberecký kraj uzná za vhodné se k tomuto projektu 

přidat;  je vidět, že komunikace je nutná a již nejde o „R“ – rychlostní komunikaci; studií je několik a 

ukázalo se, že to tak nutné není; máme rozhodovací pravomoc v katastru Turnova a o ničem dalším 

nemůžeme rozhodovat; od nového roku platí nový zákon o životním prostředí, proto projednávání EIA na 

občany se nezapomene; požadavek na zveřejnění doprovodného textu; obava pana xxxxxxxxxxx 

z přenesení dopravních vztahů z D1 do prostoru Turnova, požadavek pana xxxxxxxxxx (není občanem 

Turnova, souhlas s vystoupením dalo ZM) na zveřejnění celé studie proveditelnosti; jedná se o zásadní 

rozhodnutí pro celý region; paní xxxxxxxxxx nebylo umožněno vystoupit (není občanem Turnova, ZM 

nedalo souhlas) 
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usnesení ZM č. 290/2015 
 

ZM projednalo  

zprávu Aktuální situace projektu komunikace S5 a obchvatu Města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
  

usnesení ZM č. 291/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 221/2009 a usnesení ZM č. 161/2011 týkající se nesouhlasu s trasováním 

komunikace S5 (R35) na katastrech Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/1] 
  

usnesení ZM č. 292/2015 
 

ZM pověřuje  

starostu města dalším jednáním týkajícím se trasování komunikace S5 v úseku Ohrazenice - 

Úlibice s cílem zajistit maximální ochranu obytného území Města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

usnesení ZM č. 293/2015 
 

ZM souhlasí  

s projekčním záměrem komunikace S5 na území města Turnova za předpokladu realizace jižního 

obchvatu Turnova s maximálním prodloužením navrhovaného tunelu Pelešany s vyústěním 

mimo obytné území do oblasti Valdštejnska a současně realizací přeložky komunikace II/283 

mimo intravilán Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/3] 
  

4 Název nové ulice a sportovně-rekreačního areálu - Turnov   
 

Rozprava:       Předmětem tohoto materiálu je pojmenování nově vznikající a dosud 

nepojmenované ulice v Turnově, v areálu Maškovy zahrady. Ulice, v situační mapce označena 

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

Byly navrženy 5 možnosti: 

- ulice Josefa Pluhaře 

- ulice Vojtěcha Maška 

- ulice Ludvíka Koška 

- ulice Josefa Smitka 

- V Maškových zahradách 
 

Diskuse: p. Hocke, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: celý sportovní areál ponese název Maškova zahrada; nyní budeme řešit pojmenování 

ulice za Penny s návazností na Soboteckou ulici; za vedení města se přikláníme k názvu „Vojtěcha 

Maška“; je třeba celé jméno?; v posledních letech, pokud řešíme pojmenování ulic, se volí celé jméno; 

zimní stadion ponese jméno po Ludvíkovi Koškovi 

 

usnesení ZM č. 294/2015 
 

ZM schvaluje  

název nové ulice v části města Turnov „Vojtěcha Maška“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
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5 Prodej pozemku parc.č. 2600/126, k.ú. Turnov, zastavěného domy čp. 1637, 1638, 

1639, Jana Patočky, Turnov   
 

Rozprava:       Na základě nabídky města projevilo Bytové družstvo domu R zájem o odkoupení 

pozemku parc.č. 2600/126 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 673 m2, k.ú. Turnov, zastavěného 

bytovými domy čp. 1637, 1638, 1639 Turnov na sídlišti Jana Patočky. Bylo zadáno vyhotovení 

znaleckého posudku - ocenění daného pozemku cenou obvyklou pro převod vlastnictví v r. 2015. Návrh 

ceny obvyklé zohledňuje skutečný stav a umístění nemovitosti. Pro tento případ byla cena obvyklá 

stanovena na 500 Kč/m2. Bytové družstvo domu R bylo s touto cenou seznámeno a s odkoupením 

zastavěného pozemku za uvedenou cenu souhlasí.  

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 295/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 2600/126 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 673 m2, k.ú. Turnov 

zastavěného domy čp. 1637, 1638, 1639 Turnov, sídliště Jana Patočky do vlastnictví Bytového 

družstva domu R za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 500 Kč/m2, 

celkem za 336.500 Kč. 

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

6 Prodej pozemků parc.č. 66 a část parc.č. 150/13, k.ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:       Majetkovým řešením pozemku parc.č. 66 trvalý travní porost o výměře 187 m2 a části 

pozemku parc.č. 150/13 trvalý travní porost o výměře 370 m2, k.ú. Malý Rohozec se zabýváme již od r. 

2008. Pozemek p.č. 150/13 je ve vlastnictví města na základě zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, je zapsán v Seznamu II pozemkové knihy a 

pozemek p.č. 66 získalo město do svého vlastnictví v r. 2007 na základě Smlouvy o bezúplatném převodu 

od Pozemkového fondu ČR.  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Černý 

 

V diskusi zaznělo: stále se domnívám, že v územním plánu je tento pozemek vedený jako stavební, jsou 

zde všechny sítě, město by takto levně stavební pozemek nemělo prodávat; byl jsem se na tento pozemek 

podívat – nachází se v prudké stráni, špatně přístupný, doporučuji to prodat 

 

usnesení ZM č. 296/2015 
 

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 manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 175.000 Kč a nákladů s převodem 

spojených. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/5] 
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7 Prodej nemovitostí na Šeřilovsku - restaurace, roubenka včetně pozemků   
 

Rozprava:       Prodej nemovitostí na Šetřilovsku je nabízen od konce r. 2012. Původní požadovaná kupní 

cena byla ve výši 4.000.000 Kč. Od poloviny roku 2013 jsou nemovitosti nabízeny za minimální kupní 

cenu 3.500.000 Kč.  

V r. 2014 byl na dubnovém zasedání zastupitelstva města schválen prodej nemovitostí na Šetřilovsku pro 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Prodej se nakonec neuskutečnil.  Od března r. 2015 byl záměr prodeje opět 

zveřejněn. Na nabízené nemovitosti na Šetřilovsku byl zpracován nový aktuální znalecký posudek na 

cenu obvyklou (tržní ocenění), která byla v současné době stanovena na celkovou částku ve výši 

2.570.000 Kč. Nabízené pozemky o celkové výměře 2084 m2 jsou upřesněny geometrickým plánem č. 

3940-36/2014-1. Celková cena předmětných nemovitostí zjištěná podle současně platného cenového 

předpisu (úřední ocenění) je ve výši 3.325.400 Kč. ZM dostává na zvážení snížení prodejní ceny na částku 

2.950.000 Kč (průměr ceny tržní a úřední). 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Hocke, p. Těhníková, p. Soudský, p. Houšková, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: jedná se o cenu staveb včetně pozemků?; ano, velikost 2084m2; pro srovnání, budeme 

prodávat pozemky na Hruštici a tam je vyvolávací cena 1350 Kč/m2; proč tento prodej není inzerován na 

webech realitních kanceláří?; prodej byl inzerován na webu reality.cz do konce dubna; osobně nemáme 

dobré zkušenosti s tímto způsobem nabídky prodeje, ozývají se nám realitní makléři; v současné chvíli je 

objekt prázdný, paní nájemkyně odešla a splácí nám dluh, který po ní zůstal, již není velký; snížení ceny 

nevede k prodeji; bylo by dobré inzerovat standartním způsobem nebo dát realitce, ať nám objekt prodají; 

nikdy jsme to na tomto webu neviděli;  

 

Návrh na usnesení p. Sekanina: 

 

usnesení ZM č. 297/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o prodeji nemovitostí na Šetřilovsku a požaduje, aby prodej byl inzerován v realitních 

servrech celostátního významu za cenu 3 500 000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/5] – návrh byl přijat 
  

8 Vykoupení pozemku parc.č. 3610/143, k.ú. Turnov do vlastnictví města   
 

Rozprava:       V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí fotbalového hřiště na pozemku parc.č. 3610/4, 

k.ú. Turnov (u garáží za tratí v ul. Koškova) a následným zajištěním odvodnění tohoto hřiště byl osloven 

vlastník sousedního pozemku parc.č. 3610/143 orná půda o výměře 667 m2, k.ú. Turnov se žádostí o 

odkoupení uvedeného pozemku do vlastnictví města. Uvedený pozemek  je ochoten odprodat za cenu 15 

Kč/m2, celkem 10.005 Kč. Jedná se o cenu obvyklou v místě a čase. Dále bylo dojednáno, že náklady s 

vyřízením výše uvedeného prodeje půjdou za městem, tj. úhrada správního poplatku u katastrálního úřadu  

(1.000 Kč) a úhrada daně z nabytí nemovitých věcí (404 Kč). 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 298/2015 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 3610/143 orná půda o výměře 667 m2, k.ú. Turnov, v souvislosti s 

rekonstrukcí fotbalového hřiště s umělou trávou za tratí, od soukromého vlastníka do vlastnictví 

Města Turnov za cenu obvyklou 15 Kč/m2 a nákladů s prodejem spojených. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
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9 Příspěvek VHS, Sportovní ulice, chodník Výšinka   
 

Rozprava:       Tento bod byl stažen z jednání ZM. 

 

10 Hrad Valdštejn - Obnova pláště kaple sv. Jana Nepomuckého - 1. etapa   
 

Rozprava:       V roce 2015 byl firmou Girsa AT, s.r.o. zpracován projekt na opravu další části hradu, 

která je v havarijním stavu. Jedná se o „Kapli sv. Jana Nepomuckého - obnova krovu, střechy a fasád.“ 

Projekt bude rozdělen na dvě části. V případě získání dotace budou práce provedeny v roce 2016 a 2017.    

Stávající úprava kaple pochází pravděpodobně z první poloviny devadesátých let minulého století. 

Předmětem akce v roce 2016 bude oprava krovu a položení nové bobrovkové krytiny. V roce 2017 bude 

provedeno vyspravení a nový nátěr fasády; "prkénkové" dveře budou nahrazeny svlakovými obkládanými 

dle místní analogie; schodiště na půdu bude vyčištěno, omítky lokálně opraveny, bude doplněno madlo a 

zábradlí dvou schodišť v rovině krovu, dále bude doplněna podlaha půdy fošnová tak, aby bylo možné ve 

výjimečných případech krov kostela zpřístupnit návštěvníkům a opraven přístupový most.  

Odhad nákladů je v roce 2016 odhadován na cca 1,5 mil. Kč a práce by měly probíhat v období 06/2016 - 

09/2016. Dalších cca 100 tis. Kč činí autorský dozor a technický dozor, a není možné tuto částku zahrnout 

do žádosti o dotaci. Předmětem žádosti o dotaci může být max. 60% z výše uvedené částky bez DPH. 

- 750 tis. Kč (žádost o dotaci MK ČR)  

- 850 tis. Kč (Město Turnov, hrad Valdštejn nebo dotace z Libereckého kraje, která může být počítána 

jako spoluúčast města ke státní dotaci).  

Vzhledem k novým podmínkám, bude dotace vypočítána z částky bez DPH. DPH bude nákladem města 

jak z příspěvku, tak z našeho podílu. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: bylo to porevoluční nadšení, tento materiál jsme jako zastupitelé rozmlouvali 

 

usnesení ZM č. 299/2015 
 

ZM schvaluje  

realizaci akce „Hrad Valdštejn - Obnova pláště kostela sv. Jana Nepomuckého - 1. etapa“ a v 

případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši min. 40% z rozpočtových nákladů 

na této akci v roce 2016. 

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

11 Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       Diskuse: občan – xxxxxxxxxx, p. Sekanina, p. Hocke, občan – xxxxxxx 

 

V diskusi zaznělo:  

xxxxxxxxxxxx - stále se řeší jak zvýšit cestovní ruch ve Městě, vzhled města; náměstí je naše vizitka a 

jiné ulice jsou tristní; stav některých chodníků je špatný; v centru města, nedaleko od náměstí se nacházejí 

zcela zchátralé budovy – např. budova starého kina, která se nachází v památkové zóně města; pan 

Sekanina získal budovu v 90. letech a nic se od té doby s ní nedělo; jedná se o soukromý majetek, jaké 

páky má město na takovéto majitele?; toto nebyl jediný objekt, který jsem koupil, další dva jsem opravil; 

v aukci jsme byli dva – přišlo mi dobré, aby takovýto objekt zůstal v rukou Turnováka; bohužel do opravy 

tohoto starého kina se mi vždy přišlo něco zásadnějšího, vyžaduje velkou investici cca 20 mil. Kč; vím, že 

je to ostudné, budu se snažit s tím alespoň základně něco udělat;  

xxxxxxxxx - bude se něco dělat s lávkami na Šetřilovsku a v Dolánkách u gumového jezu?; lávka 

v Dolánkách je od středy 26. 8. vyměněna; projekt na lávku u Šetřilovska je zpracován, získáváme 

stavební povolení – je to o penězích, v příštím roce je třeba vyčlenit v rozpočtu 1, 3 mil. Kč na tuto lávku 
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K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12 Přestávka  
 

 

13 Schválení darovací smlouvy - ZŠ, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
 

Rozprava:       V návaznosti na převod zřizovatelských kompetencí, předkládáme návrh darovací 

smlouvy, na základě které Město Turnov daruje movitý majetek získaný od Libereckého kraje této 

příspěvkové organizaci. Tento majetek je již prakticky dnes v jejím užívání a přispívá k naplnění účelu, 

pro nějž je organizace zřízena. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 300/2015 
 

ZM schvaluje  

darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Turnovem, Antonína Dvořáka 335, 511 22, Turnov a 

Základní školou, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ze dne 27.8.2015, kterou je 

darován majetek v pořizovací ceně 2.925.195,40 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 
  

14 Rozdělení příspěvků - Kulturní fond   
 

Rozprava:       O příspěvek z Kulturního fondu požádali 2 žadatelé, všichni splňovali podmínky dané 

Statutem Fondu. Správní rada Kulturního fondu se rozhodla rozdělit 17.000 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 301/2015 
 

ZM schvaluje  

SEVEROČESKÉMU FILHARMONICKÉMU SBORU ČESKÁ LÍPA, se sídlem Mariánská 

540, 470 01 Česká Lípa příspěvek na akci - oratorium Svatá Ludmila ve výši 13.000 Kč. Jeho 

použití se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
  

usnesení ZM č. 302/2015 
 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvek na publikaci – 2 Básničky nejen pro Anežku ve 

výši 4.000 Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
  

15 Dotační program města   
 

Rozprava:       Tento bod byl stažen z programu jednání dle výsledků pracovního zasedání ZM 

24.8.2015. 
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16 Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2014   
 

Rozprava:       Město Turnov je členem dobrovolného svazku Mikroregion Jizera. Dle platných 

legislativních norem schvaluje základní dokumenty hospodaření svazku členská schůze a zastupitelstva 

členských obcí jsou informována o těchto dokumentech s návrhem usnesení – bere na vědomí. Jako 

zástupce Turnova, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  předkládám Závěrečný účet Mikroregionu 

Jizera na jednání našeho zastupitelstva.  

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 303/2015 
 

ZM bere na vědomí  

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2014. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
  

17 Finanční půjčka pro MAS Český ráj a příspěvek města   

Rozprava:       Materiál týkající se žádosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní akční 

skupiny Český ráj a Střední Pojizeří o bezúročnou půjčku ve výši 168.876,- Kč a navýšení členských 

příspěvků na cca 56.300,- Kč za rok. V současné době je roční provozní příspěvek města Turnova, v 

pozici partnera, 1000,-Kč/rok. Zastupitelstvo města Turnova schvalovalo záměr vstupu do MAS Český ráj 

dne 24. 1. 2013. 

Místní akční skupina tak řeší problém s další existencí a fungováním společnosti.  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Kříž, p. Červinková, p. Svobodová, p. Tomsa 

 

V diskusi zaznělo: přes tuto organizaci jsme získali nějaké peníze?; zatím ne, jelikož jsme zde mohli fungovat 

poslední 2 roky, a to už většina peněz byla rozdělena; usnesení vycházejí od nás – vedení a dohody mezi starosty 

města a obcí; sdružení MAS není složeno pouze z obcí a měst, členy jsou i podnikatelé a neziskové organizace 

z dané lokality; v rámci priorit občanského sdružení se pro nadcházející 4 roky bude rozdělovat 103 mil. Kč; 

členy pokud víme, jsou zde například sadaři v okolí Sobotky, sokolové z Vyskře, Doubravka Fišerová, Markovi 

ze Všeně, Sdružení Český ráj, menší farmáři, turnovští skauti …. v minulém období bylo v regionu rozděleno 34 

mil. Kč;  jaké mají oni podmínky?;  ostatní platí 1 000Kč za rok; dle mého to není správné, zvláště ti co obdrželi 

nějakou dotaci, by se měli více podílet; bohužel nejsme schopní je k tomu legislativně dotáhnout; opět tu máme 

něco, co máme odsouhlasit a nic o té problematice nevíme, bylo by dobré, aby zde byl zástupce MAS a vše nám 

vysvětlil; kdo je z vedení města zástupce pro MAS?; paní Svobodová je předseda dozorčí rady za Sdružení 

Český ráj, např. pan starosta z Mnichova Hradiště je ve správní radě; město Turnov je největší obcí, tak by bylo 

dobré posílit rozhodovací pravomoce, pokud od nás někdo něco chce; můžeme odložit na příští jednání, 

pozveme zástupce vedení občanského sdružení, aby nám vše vysvětlili; Evropská unie vyčleňuje značné 

prostředky, a aby se o těchto penězích nerozhodovalo v Praze, ale mezi komunitou kam mají peníze směřovat, 

založila se tato sdružení, kde podnikatelé, neziskové organizace a obce rozhodují, kam peníze půjdou, do čeho 

se budou investovat 

 

Po diskusi tento bod stažen z programu jednání. 
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18 Záznamy z jednání ZM a objednávkový systém na městském úřadě   
 

Rozprava:       Materiál týkající se informací zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva města na 

kanálu Youtube a objednávkového systému na registr vozidel na odboru dopravním. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: je dobře, že se městu podařilo záznamy zveřejnit na Youtube; objednávkový systém 

zajisté bude dobře fungovat a dočkáme se jeho rozšíření i na další odbory; mám nějaké návrhy na 

vylepšení – zašlu na IT, aby je zpracovali 

 

usnesení ZM č. 304/2015 
 

ZM schvaluje  

zveřejňování video záznamů ZM na webových stránkách města přes kanál Youtube. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 
  

usnesení ZM č. 305/2015 
 

ZM bere na vědomí  

zavedení elektronického objednávkového systém na Městském úřadu v Turnově, odboru dopravy 

pro agendu registru vozidel. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
  

19 Podněty a informace   
 

Rozprava:       Diskuse: p. Mikula, p. Hocke, p. Kříž, p. Soudský 

 

V diskusi zaznělo: dne 26. 3. 2015 jsme schválili půjčku pro KCT nejen k nákupu registračních pokladen, 

nyní jsem si zakoupil nápoj a registrační pokladna nebyla použita; dozorčí rada KCT s. r. o. bude svolána 

během září;  jak se plní městská kasa?; je to lepší, v září dostanete informace, budou se předkládat 

rozpočtové změny 

 

Návrh na usnesení pan Mikula: 

 

usnesení ZM č. 306/2015 
 

ZM ukládá  

předsedovi dozorčí rady společnosti KCT, s.r. o., panu Ing. Křížovi, aby na příští zasedání ZM 

předložil zprávu o stavu hospodaření Gastroprovozu Střelnice firmy KCT s. r. o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/2] – návrh byl přijat 
  

 

V Turnově dne 3. září 2015 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Jiří Kos 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

MUDr. Jiří Tomášek 

ověřovatel zápisu 

 


