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Zápis 

8. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 24. 09. 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, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Tomáš 

Hocke, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, Jiří 

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

Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš 

Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 

Nepřítomni: Arnošt Černý, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda MUDr. Daniel 

Hodík, Ivan Kunetka, Mgr. Otakar Špetlík 

 

Omluveni: Arnošt Černý, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Luděk Láska, Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Bc. Lukáš 

Černý, Mgr. Petr Tulpa 

Ověřovatelé: Mgr. Michal Loukota, Ing. Miloslav Šorejs 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

 

Přítomno 15 občanů 

 

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

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

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam 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 – přesun bodu č. 19 – optimalizace KNL za bod č. 2 

 

usnesení ZM č. 307/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Půjčka pro MAS Český ráj   
 

Rozprava:       V současné době je roční provozní příspěvek města Turnova, coby partnera, 1000,-Kč/rok 

(viz Partnerská rámcová smlouva). Zastupitelstvo města Turnova schvalovalo záměr vstupu do MAS 

Český ráj dne 24.1. 2013. Místní akční skupina tak řeší problém se spolufinancování projektů. V České 

republice je celkem 180 místních akčních skupin, které problém se spolufinancováním řeší také. Převážná 

většina tento problém vyřešila, právě s pomocí partnerů a obcí v území. Získané finanční prostředky 

z příspěvků budou sloužit na předfinancování a dofinancování povinné spoluúčasti 5% jednotlivých etap 

režijních nákladů, k financování povinných spoluúčastí na projektech, jehož nositelem bude MAS a ke 

krytí nezpůsobilých výdajů. 

 

Možná pomoc dle dohody představitelů měst: 

1/ bezúročná půjčka od měst Mnichovo Hradiště, Turnov, Sobotka a Dolní Bousov ve výši 12,- Kč na 

obyvatele se splatností do 31. 12. 2016, bezúročná půjčka by se měla činit 12,- Kč na obyvatele tj. 

168.876,- Kč 

2/ příspěvek od všech obcí spadajících do území OPS pro Český ráj v letech 2016 – 2023 4,- Kč na 

obyvatele ročně. K 31. 12. 2014 mělo město Turnov celkem 14073 obyvatel. Členský příspěvek by měl na 

rok 2016 činit 4,- Kč na obyvatele tj. 56.292,- Kč. Stejně pak i v letech následujících. 

 
Turnov zatím přes MAS finanční prostředky nečerpal, ale díky OPS pro Český ráj bylo do zájmového 

území v letech 2007 – 2013 rozděleno 32 mil. Kč. V novém plánovacím období 2014 – 2020 je pro území 

MAS alokována dotační částka 103 mil. Kč ve čtyřech operačních programech (OP Zaměstnanost, 

Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a OP Životní prostředí). 

Pro obce zde nalezneme prostředky na budování cyklotras a cyklostezek, na komunitní centra, na sociální 

byty, mateřské školy, částečně na speciální učebny v základních školách, na sociální a zdravotní oblast, 

pro hasiče – hasičské zbrojnice, vybavení JPO 2 a 3, atd. Dále jsou zde zdroje např. na výsadbu dřevin na 

nelesní půdě. 

 

Diskuse: p. Láska, p. Uchytil, p. Hocke, p. Hudec, p. Sekanina, p. Svobodová, p. Báča, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: 17. září zasedalo plénum Místní akční skupiny a do programového výboru byla 

zvolena paní Mgr. Houšková; finanční výbor doporučil schválení půjčky pro MAS s tím, aby bylo 

doloženo z jakých zdrojů, a kdy bude půjčka splacena; půjčka nám doplní naše zdroje, které budeme mít 

zhruba zpět po prvním profinancováním z MŠMT, nechali jsme si ještě nějakou rezervu; projekty jsou 

z IROPu a splátka bude probíhat ve 3 krocích za rok, po kontrole dojde k proplacení; všechny peníze 

budou sloužit na předfinancování; městu chybí peníze v rozpočtu, při půjčkách bychom měli být 

opatrnější; řádek 246 – kolonka půjčka – tyto peněžní prostředky byly používány na předfinancování 

školských projektů, či Žluté ponorky atd. – většinou se jednalo o předfinancování projektů z fondů EU; ve 

stanovách ani programovém výboru nejsou zástupci města Turnova; zakladatelství přechází z pražské 

společnosti na Mikroregion Český ráj, Ing. Najman končí a na jeho místo nastoupí paní Mgr. Houšková; 

je zde rozdíl mezi MAS a OPS – jsou to dvě složky a programový výbor je orgán MAS; ví již město, jak 

využije spolupráci s MAS na jaké projekty? Obecně to vychází z programových zaměření fondů EU; dnes 

RM prošel materiál týkající se školství v našem ORP – je to strategický materiál, abychom mohli čerpat 
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z MAS a iROPU – jedná se o bezbariérovost našich škol, školní úspěšnost, mohli bychom prostředky 

použít na specializované učebny, pro hasiče na vybavení bezpečnostních výborů, věci k cyklostezkám či 

komunitní centra – vyjednávala to ministerstva a pro nás by mohla být zajímavá příhraniční spolupráce; 

jedná se o podporu organizací na tomto území; možnost čerpání se v každém období mění – pro města to 

vypadá spíše na podporu školství či sociální oblasti, program rozvoje venkova bude pro podnikatele; 

Turnov by měl dát největší podíl a bude z toho mít nejméně; OPS se řídí zákonem, MASky jsou řešeny 

národní sítí a jsou pod určitou organizací – ústavem a řídí se podle statutu, který je v rejstříku, kde jsou i 

pravomoce atd.; máme zde vyjádření finančního výboru, není stav ideální a je třeba na něm pracovat; 

chápu skepsi, ale máme na výběr – buď pustíme školy, organizace k těmto šancím i třeba s tím, že je 

nutné překlenou nějaké překážky 

 

usnesení ZM č. 308/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí návratné finanční výpomoci Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, IČ: 

25988417 ve výši 168.876,- Kč se splatností do 31. 12. 2016 a zároveň schvaluje smlouvu 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 309/2015 
 

ZM souhlasí  

s výší členského příspěvku 4,- Kč na obyvatele ročně v Obecně prospěšné společnosti 

pro Český ráj od roku 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/3] 
  

3. Schválení finančního daru pro Svatobor - restaurování náhrobku A. Marka   
 

Rozprava:       Antonín Marek pseudonym Bolemír Izborský (* 5. září 1785 Turnov; + 15. února 1877 

Praha), byl český spisovatel a překladatel. Po ukončení gymnazia (1801), odešel studovat filosofii do 

Prahy. V letech 1804 - 1808 studoval v Litoměřicích teologii, zde se spřátelil s J. Jungmannem. Po svém 

vysvěcení (1808) působil na několika místech jako kněz, roku 1824 se stal farářem v Libuni, kde zůstal až 

do roku 1876. Pan Antonín Marek je pochován v Praze na Vyšehradě. Současný pomník pochází z roku 

1934 a po odhalení jej zřizovatelé odevzdali v ochranu a do péče Svatoboru. Na pořízení pomníku byla 

pořádána veřejná finanční sbírka. Hlavním aktérem v realizaci této myšlenky se stal Kroužek turnovských 

rodáků v Praze. Hrob se nachází v Praze na Vyšehradě a je v dezolátním stavu, což je pro tuto turnovskou 

osobnost nedůstojné. Letos si připomínáme 230. let od narození Antonína Marka. 

Na popud starosty Města Turnova - Ing. Tomáše Hockeho bylo vyvoláno jednání se spolkem Svatobor 

(nájemcem hrobového místa) ohledně restaurování hrobu pana Antonína Marka. Práce byly vyčísleny na  

28.750,- Kč. Starosta navrhuje tuto částku darovat spolku Svatobor, účelově na opravu hrobu. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: pan Antonín Marek zde žil, založil knihovnu, divadlo – náhrobek bychom měli opravit; 

zítra jedeme s dětmi ze ZŠ Žižkova, zástupci vedení města do Prahy vzpomenout výročí Antonína Marka 

– bude natočena krátká reportáž 
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usnesení ZM č. 310/2015 
 

ZM schvaluje  

dar ve výši 28.750,- Kč a darovací smlouvu mezi Městem Turnov, IČ: 00276227, se sídlem 

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov a spolkem Svatobor, IČ: 47610042, se sídlem 

Mostecká 1, 118 00 Praha 1 na restaurování hrobu p. Antonína Marka v Praze na 

Vyšehradě. 

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

4. Schválení darovacích smluv pro ZŠ - Výzva č. 46 OPVK   
 

Rozprava:       V období od 1.6.2014 – do 30.6.2015 probíhal v rámci výzvy č. 46 OPVK projekt 

s názvem „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“, název oblasti podpory: „Zvyšování kvality ve 

vzdělávání“, kde žadatelem projektu bylo Město Turnov, partnery projektu byly základní školy 

v působnosti ORP Turnov. Projekt byl zaměřen na zvyšování podpory žáků základních škol ohrožených 

školním neúspěchem. Pří přípravě projektu se vycházelo z potřeb a konkrétních požadavků jednotlivých 

škol ve správním obvodu ORP Turnov, které se zjišťovaly prostřednictvím dotazníkového šetření. Školy 

získaly s pomocí projektu mimo jiné také školní pomůcky, publikace, hry, testy, notebooky, tablety – tyto 

získané předměty jsou uvedeny v souhrnném soupise a jsou součástí darovacích smluv, které předkládáme 

zastupitelstvu města ke schválení. Dle získané zpětné vazby od ředitelů jednotlivých škol – projekt byl 

pro ně přínosný a smysluplný.  

 

Diskuse: p. Frič, p. Sekanina, p. Houšková, p. Hocke, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: děkujeme za tento projet, velmi nám pomohl, nebyl jednoduchý, ale zvládl se; co 

znamená kolonka testy -  slouží ke zjištění schopností u dětí,  manuály, příručky či publikace; testovací 

baterie jsou nákladné, cena je reálná; byly to tištěné materiály, vše prošlo výběrovými řízeními, pomůcky 

jsou specifické a je náročné sehnat někoho kdo například tak specifickou literaturu zajistí;  projekt je již 

ukončený, byl připravovaný pro celé ORP a jsme rádi, že město mohlo zapojit a podpořit i malé 

venkovské školy, které by se samostatně k těmto podmínkám nedostaly; Turnov to nestálo nic, vše šlo 

z peněz EU; 

 

usnesení ZM č. 311/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Turnov, 28. října 18, okres Semily, věcný dar dle pořizovací 

ceny v částce 259.241,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 312/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Turnov, Žižkova 518, okres Semily, věcný dar dle pořizovací 

ceny v částce 252.728,-- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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usnesení ZM č. 313/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Turnov, Skálova 600, okres Semily věcný dar dle pořizovací 

ceny v částce 244.561,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 314/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková 

organizace věcný dar dle pořizovací ceny v částce 124.819,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 315/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Kobyly, okres Liberec – příspěvková organizace věcný dar dle 

pořizovací ceny v částce 116.121,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 316/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu a mateřskou školu Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, 

příspěvková organizace věcný dar dle pořizovací ceny v částce 115.622,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 317/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Rovensko pod Troskami věcný dar dle pořizovací ceny v 

částce 123.313,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 318/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Turnov – Mašov, U Školy 56, okres Semily věcný dar dle 

pořizovací ceny v částce 47.460,-- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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usnesení ZM č. 319/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace věcný dar 

dle pořizovací ceny v částce 45.298,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 320/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Přepeře, okres Semily – příspěvková organizace věcný dar 

dle pořizovací ceny v částce 40.995,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 321/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Ohrazenice, okres Semily – příspěvková organizace věcný 

dar dle pořizovací ceny v částce 46.905,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 322/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu, Mírová pod Kozákovem, okres Semily věcný dar dle 

pořizovací ceny v částce 51.231,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 323/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu a Mateřskou školu Všeň věcný dar dle pořizovací ceny v 

částce 38.158,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 324/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu a Mateřskou školu, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková 

organizace věcný dar dle pořizovací ceny v částce 45.066,-- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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usnesení ZM č. 325/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu a Mateřskou školu Hrubá Skála – Doubravice, okres Semily 

věcný dar dle pořizovací ceny v částce 39.386,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 326/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu Tatobity, okres Semily věcný 

dar dle pořizovací ceny v částce 27.290,-- Kč. 

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

5. Městská knihovna Antonína Marka Turnov - schválení změny ve zřizovací listině   
 

Rozprava:       Byl předložen dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městská knihovna Antonína Marka 

Turnov. Zřizovací listina nebyla změněna od 22. 10. 2009. Dodatek č. 1 se váže pouze ke článku VIII. 

Doplňková činnost. Jedná se o úpravu, která bude odpovídat současnému znění živnostenského zákona.  

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 327/2015 
 

ZM schvaluje  

Městské knihovně Antonína Marka Turnov Dodatek č. 1. zřizovací listiny schválené 

Zastupitelstvem města dne 22. 10. 2009, číslem usnesení 192/2009 dle předloženého 

návrhu. 

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

6. Problematika odpadů   
 

Rozprava:       Na základě jednání a požadavků zastupitelů předkládáme následující varianty úpravy 

pytlového separovaného sběru odpadů a svozu bioodpadu. U pytlového sběru se posuzovaly následující 

varianty: úplné zrušení, zavedení dvou sběrných míst Sobotecká a Vesecko se sběrnou klecí či 

kontejnerem, sběr pouze na Vesecku. U bioodpadu se vybíralo z variant: odvoz bioodpadu zcela zdarma, 

odvoz bioodpadu za symbolický poplatek.  

 

Bilance financování nakládání s odpady za rok 2014:  

Celková částka zaplacená za základní služby v odpadech  … 12.388.588,- Kč  

Celkově vybraná částka za poplatek od občanů   … 8.118.423,50 Kč  

Doplatek z rozpočtu města      … 4.270.164,50 Kč  
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Náklady pytlového sběru tříděných odpadů v roce 2014:  

Svoz    … 372.694,30 Kč  

Pytle a štítky   … 103.438,- Kč  

Náklady celkem … 476.132,30 Kč  

Poskytnutá sleva  … 65.005,- Kč  

Celkem   … 541.137,30 Kč 

 

Výše odměn od EKO-KOMu  

Rok 2013  1 730 591 Kč – 1984 t 

Rok 2014  1 961 961 Kč – 1967t 

Při porovnání celkového množství odpadu, který vykazujeme společnosti EKO-KOM, se množství 

vytříděného odpadu v roce 2014 snížilo. Jedná se ovšem o celkový součet za nádoby, pytle, sběrný dvůr, 

školy i sběrny. Množství odpadu v nádobovém a pytlovém sběru vzrostlo. Odměna od společnosti EKO-

KOM vzrostla v roce 2014 o cca 230.00,- Kč. Přesné stanovení proč byl nárůst odměn takový, ovšem 

nelze říci. Od 1. 1. 2014 nastaly zásadní změny ve výpočtu odměn. Byla desetinásobně navýšena odměna 

na jednoho obyvatele a současně byly sníženy koeficienty za efektivitu sběrné sítě. 

 

Náklady na svoz biopopelnic 

842 nádob x 31 svozů ročně x 14,90 Kč bez DPH – 470 593 Kč s DPH  

 

Diskuse k separovanému pytlovému sběru: p. Svobodová, p. Hocke, p. Sedláková, p. Kordová, p. 

Sekanina, p. Tomsa, p. Báča 

 

V diskusi o separovaném pytlovém odpadu zaznělo: pro příště by bylo lepší jednotlivé úpravy vyčlenit 

barevně - nepřehledné; před lety se odsouhlasil pytlový systém – byla zde motivace a za tu dobu většina 

dospěla k tomu, že je to lepší; není ekologické ani ekonomické podporovat pouze 2 sběrná místa; jsou zde 

občané, kteří poctivě třídí a odpad odvážejí ke sběrným místům; motivační diskuse probíhá již 15 let; 

tento systém – je ryze na zodpovědnosti občanů, jak poctivě třídí – když pojedou na nákup do Penny či 

Lidlu, vezmou s sebou nějaký vytříděný odpad – je to o základní otázce minimalizace směsného odpadu; 

asi na tom nejsme tak špatně, vyhráli jsme 2. místo v Křišťálové popelnici; není to jen tak, že ti co 

separovaný odpad dávají do barevných pytlů, odpad správně separují a je to vůči ostatním nefér; když 

řeknete A, je třeba říci i B – když zrušíme sběr, jak budeme sbírat tetrapak? je to o pořízení červených 

popelnic a ty se opět musí nějak svážet 

 

 

Diskuse k otázce biopopelnice: p. Sekanina, p. Hocke, p. Kordová, p. Báča, p. Sedláková, p. Loukota, p. 

Jiránek, p. Frič 

 

V diskusi o svozu biopopelnic zaznělo: jsme po dokončení stavby kompostárny – budeme potřebovat co 

nejvíce bioodpadu, bylo by dobré, aby si všichni všechno platili, nyní jsem ale přesvědčen, že je lepší lidi 

motivovat, nabídnou popelnice zdarma a např. až po ročním provozu vyhodnotit situaci – kolik odpadu je 

popelnic a kolik odjinud; kompostárna byla dokončena za více než 12 mil. Kč, popelnice jsme rozdali a 

žádného ze žadatelů jsme neupozorňovali na to, že by mohly být zpoplatněny; všechny okolní obce si 

udělaly smlouvu s TST, s. r. o., že mohou do kompostárny odvážet svůj bioodpad, zatím to nedělá nikdo; 

nyní máme cca 1100 t/rok bioodpadu a podmínka je 2700 t/rok,  hrozí nějaké sankce, když nebude 

kompostárna splňovat limit? pokud dosáhneme 50%, budeme muset prokazovat proč to tak je, 

samozřejmě hrozí pokuty (za 50% tun cca 20% vratka) – ale není to přesné; v této otázce nejsou zásadní 

biopopelnice, ale velké zahradnické firmy; pokud odsuneme zpoplatnění až za rok, nic se nezmění, lidé 

mohou být tak naštvaní jako dnes; kvóta 2700 t má být dosažena do 2 – 3 let se domnívám; pokud 

zpoplatníme teď, lidé nám je vrátí a my je rozprostřeme mezi ty, kteří je budou chtít; za první rok provozu 

bychom měli splnit 75%; vyhláška svoz biopopelnic nezahrnuje, pokud se tedy neschválí žádná varianta, 

bude odpad svážen stále zdarma 
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Návrh p. Sekanina: 
 

ZM schvaluje  

návrh na zrušení pytlového sběru na tříděný odpad, zvýšení počtu úklidů okolo hnízd na 

separovaný odpad a zvýšení četnosti vyvážení hnízd na separovaný odpad. ZM schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem fyzických nepodnikajících osob na území města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/9/5] – nebylo přijato 
  

usnesení ZM č. 328/2015 
 

ZM schvaluje  

návrh úpravy pytlového sběru – svoz pytlů občany pouze na sběrný dvůr na Vesecku a 

na sběrné místo pytlového sběru v Sobotecké ulici (u sídla Technických služeb Turnov 

s.r.o.) a zvýšení motivačního příspěvku, zvýšení počtu úklidů okolo hnízd na separovaný 

odpad a zvýšení četnosti vyvážení hnízd na separovaný odpad. 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem fyzických nepodnikajících osob na území města Turnov. 

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

ZM odkládá  

zpoplatnění svozu biopopelnic na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/4/5] – nebylo přijato 
  
 

ZM schvaluje  

ukončení svozu biopopelnic poskytovaného zdarma Městem Turnov v rámci systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem fyzických nepodnikajících osob na území města 

Turnova. Svoz biopopelnic si mohou občané zajistit smluvně s oprávněnou osobou - 

Technickými službami Turnov s. r. o. Cena za svoz jedné biopopelnice je pro občany 

Města Turnova stanovena po dohodě s Technickým službami Turnov s. r. o. na 200,--kč s 

DPH za kalendářní rok (dle harmonogramu svozu). Zbytek nákladů do celkové ceny svoz 

bude hrazeno z rozpočtu Města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/4/4] – nebylo přijato 
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7. Optimalizace projektu modernizace Krajské nemocnice v Liberci, tvorba 

finančního rámce pro jeho realizaci   
 

Rozprava:       Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL) funguje v současné době na hranici únosnosti, 

neboť s masivním rozvojem moderních technologií zaváděných ve zdravotnictví a úzkou specializací 

jednotlivých oborů již dávno přečerpala prostorové možnosti staveb, v nichž KNL sídlí. Z těchto důvodů 

upozorňuje už tři roky Kolegium primářů KNL a poslední dva roky také management spolu se zástupci 

akcionářů na potřebu hledat co nejoptimálnější řešení, které zajistí další rozvoj specializované medicíny v 

celém našem regionu, ale také umožní flexibilně reagovat na excesy spojené s omezením akutní péče v 

některých základních oborech v menších zdravotnických zařízeních Libereckého kraje.  

Pro řešení uvedeného kritického stavu se nabízí v podstatě tři řešení:  

a) nulová varianta  

b) vystavět novou nemocnici jako celek – „monospace“  

c) vystavět část budoucí nové nemocnice, představující první etapu modernizace, jako Centrum pro 

urgentní lékařskou péči – CULP  

 

Jaké benefity a hlavně rizika přinášejí tyto etapy?  

Nulová varianta je zafixování současného stavu, což je z hlediska budoucnosti největšího krajského 

zdravotnického zařízení naprosto rizikové, neboť při nedostatečné prostorové kapacitě nebude možné v 

dlouhodobém horizontu držet krok s rozvojem moderní medicíny. Z tohoto důvodu hrozí omezení 

případně zánik specializovaných center, což přinese komplikace především pacientům Libereckého kraje, 

kteří budou muset za touto péčí dojíždět do sousedních regionů. Dále tato varianta bude dlouhodobě 

prodražovat provoz KNL, kde se budou vynakládat nemalé prostředky na revitalizaci stávajících prostor. 

V neposlední řadě nulová varianta povede k dalším nesystémovým improvizacím.  

Komplexní okamžitá výstavba nové nemocnice v podobě integrovaného systému nabízí bezesporu reálný 

příslib provozních úspor v budoucnosti, avšak až po skončení výstavby a po přechodném migračním 

období. Tato varianta však nerespektuje předchozí vyjádření akcionářů ani názory Ministerstva 

zdravotnictví České republiky že výstavba nové nemocnice nepřichází v úvahu. Ačkoli se tato varianta 

jeví jako nejpřijatelnější z hlediska budoucnosti Krajské nemocnice Liberec, přináší vysoká rizika 

neúměrného zadlužení KNL, což by v konečném důsledku nesly na svých bedrech akcionáři – Liberecký 

kraj, Statutární město Liberec a Město Turnov. 

Základem těchto rizik je vysoká úroveň úvěrových povinností akcionářů a vlastní nemocnice, která, pro 

ilustraci, může převýšit průměrnou roční splátku cca 200 mil.Kč po 20 let.  Při stavbě nové nemocnice na 

„zelené louce“, protože v současném areálu nelze, než postupovat etapovitě, hrozí vznik „browfieldu“ 

v centru města Liberce, což s sebou může přinést pro město další ekonomické a sociální obtíže. 

Varianta revitalizace je v současné době jediným dostupným řešením, které umožní rozvoj medicínských 

oborů a revitalizaci dalších prostor, k nimž musí nutně dojít i v předchozích dvou variantách – v případě 

nulové varianty se nelze vyhnout vysokým nákladům na opravy havarijních stavů budov, a v případě 

stavby nové nemocnice bude rovněž nezbytné vynaložit další prostředky na zajištění, ev. demolici 

stávajících budov v areálu KNL, aby zde nevznikl „brownfield“. Z tohoto pohledu se varianta revitalizace, 

ačkoli se jedná o kompromisní řešení, které je právě ve své první etapě nejdražší s ohledem na výstavbu 

nejnákladnějších částí (energocentrum, technologická zázemí pro operační sály a intenzivní péči), jeví 

jako jediná možná, dostupná a reálná.  

Předpokládaný rámcový harmonogram přípravy a realizace 1. etapy projektu pro případ ideálního 

postupu: 

 Projednání aktualizovaného projektového záměru v zastupitelstvech LK, SML a MT – 

9/2015 

 Vyhlášení poptávkového řízení na administraci soutěže o návrh 

 Dokončení stavebního programu – 10/2015 

 Aktualizace investičních nákladů - 11/2015 

 Zpracování ZD a vyhlášení soutěže o návrh – 12/2015 

 Výběr projektanta – 6/2016 

 Projekční práce  - stavební povolení  6/2017 

 Výběr zhotovitele – 6/2018 
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 Položení základního kamene – 9/2018 
 

Diskuse: prof. Moos, Bc. Černý, p. Hocke, p. Soudský, p. Hudec, p. Sekanina, p. Knížek, p. radní Tulpa 

 

V diskusi zaznělo: přinášíme informaci o celém projektu a od vás potřebujeme schválení harmonogramu, 

abychom mohli zahájit soutěž o návrh a spustit celý projekt; otázka financování – jak se bude Turnov 

podílet je stále v řešení, na říjnovém či listopadovém zasedání bude se tato otázka schvalovat; stále 

probíhají jednání akcionářů, kde Turnov je jako minoritní akcionář; téměř všechny krajská města mají 

postavené modernizované nemocnice za státní peníze; Liberec by potřeboval nemocnici postavit novou na 

zelené louce za státní peníze – ve světě nemodernizují, ale staví nové; tento pohled zazněl hned na 

začátku, ale právě že na začátku hned i skončil – na novou nemocnici nám nikdo peníze nedá; o jaké 

částce se mezi akcionáři hovoří, že by měl Turnov platit? Hovoří se o 6,7 mil. Kč po dobu 20 let – ale je 

z toho několik cest, o kterých horlivě diskutujeme; v projektu nepočítáme se vstupem Turnova jako fin. 

partnera; je součástí KNL a jako akcionář by dával peníze do své nemocnice, ale hledá se ještě lepší řešení 

této varianty; pokud budeme příští měsíc řešit otázku financování, uvítal bych informace, jak byly 

financovány ostatní krajské nemocnice; počítáme s tou varianto, že nedostaneme nic; samozřejmě se 

snažíme a naše aktivita míří do státních struktur, u provozních náměstků jsme zatím nepochodili; zatím se 

nic neobjevilo, a proto je třeba počítat s tímto modelem – důležité je schválit harmonogram, aby se mohla 

zahájit soutěž; v harmonogramu je pouze časová osa – nic o financování, to se bude řešit samostatně; my 

jako minoritní akcionáři nad tím tak zásadně přemýšlíme – pokud je tu cesta dopředu, je třeba řešit 

zdravotnictví v kraji 

 

usnesení ZM č. 329/2015 
 

ZM bere na vědomí  

aktualizaci projektového záměru a schvaluje harmonogram dalšího postupu dle 

důvodové zprávy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/3] 
  

8. Žádosti o dotace z OPŽP   
 

Rozprava:       Pro období 2014 – 2020 má Operační program Životní prostředí upravené podmínky pro 

podávání žádostí a také výši podpory. Maximální hranice podpory je 60 % celkových způsobilých výdajů, 

finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu je ve výši 40 %.  V uvedeném období je 

možné zahrnout do žádosti o dotaci 3- letou rozvojovou péči. Udržitelnost projektu je 10 let. 

Dle harmonogramu Plánu výzev OPŽP je pro prioritní osu 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 

specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, termín podání žádosti do 14. října 2015.  

Navrhujeme zažádat na tyto projekty: 
Revitalizace školní zahrady u ZŠ Alešova v Turnově – na školní zahradě dojde k úpravě zeleně, při níž 

budou asanovány nevhodné stromy a keře, doplněny kvetoucí a jedlé rostliny, záhony bylin a trvalek 

určených k výuce a živé ploty odcloňující školní zahradu od okolního sportovního areálu. Prostor kolem 

budovy školy, navazující na veřejný prostor, bude řešen jako štěrkový záhon s minimálními nároky na 

údržbu. Tvarovaným živým plotem bude také řešeno vizuální odclonění kontejnerů. Dále bude zahrada 

doplněna o herní prvky.  Náklady na realizaci dle orientačního rozpočtu (včetně 3 - leté následné péče):  

uznatelné náklady: 754 462,09 Kč, neuznatelné náklady: 425 732,81 Kč  

Revitalizace zeleně kolem kruhové křižovatky ulic Nádražní, Bezručova a Palackého v Turnově – 

cílem projektu je celkově zatraktivnit celou plochu kruhové křižovatky ulic Nádražní, Bezručova a 

Palackého. V dotčené lokalitě budou asanovány nevhodné stromy a keře, budou vysazeny méně vzrůstné 

stromy, pokryvné růže, ve středu kruhového objezdu bude založen trvalkový záhon ve štěrku tak, aby 

kvetení trvalek probíhalo celou sezónu.  

Náklady na realizaci dle orientačního rozpočtu: uznatelné náklady: 403 651,16 Kč, neuznatelné náklady: 

355 977,64 Kč, následná péče: 196 750,11 Kč  
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Výsadba zeleně – průchod Františkánskou zahradou v Turnově – v návaznosti na rekonstrukci cestní 

sítě bude nově vzniklý prostor oddělen od zahradnictví živým plotem, doplněn středně vzrůstnými stromy, 

kvetoucími keři, pnoucími růžemi a trvalkami. Náklady na realizaci dle orientačního rozpočtu: uznatelné 

náklady: 259 411,42 Kč, neuznatelné náklady: 135 194,51 Kč, následná péče: 116 519,98 Kč  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke  

 

V diskusi zaznělo: spoluúčast města by měla být před soutěží cca 1,5 mil Kč, následná péče byla vždy 

v minulosti proplacena, možná to bude méně 

 

usnesení ZM č. 330/2015 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 

Osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v 

sídlech, na projekt „Revitalizace školní zahrady u ZŠ Alešova v Turnově.“ V případě 

poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z rozpočtu města. 

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

usnesení ZM č. 331/2015 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 

Osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v 

sídlech, na projekt „Revitalizace zeleně kolem kruhové křižovatky ulic Nádražní, 

Bezručova a Palackého v Turnově.“ V případě poskytnutí dotace schvaluje ZM 

dofinancování projektu z rozpočtu města. 

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

usnesení ZM č. 332/2015 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 

Osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v 

sídlech, na projekt „Výsadba zeleně – průchod Františkánskou zahradou v Turnově.“ V 

případě poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z rozpočtu města. 

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

9. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       ZM souhlasí, aby vystoupili studenti, kteří nejsou obyvateli města Turnov. 
 

Diskuse: xxxxxx - student, xxxxxx - student, p. Hocke, p. Tomsa, p. Kříž, p. Kordová, p. Soudský, p. 

Hudec, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: studenti seznámili zastupitele s jejich postojem k problematice výměny škol, chování 

paní ředitelky – zastrašování o nedokončení školy – vše bylo předáno zřizovateli školy a požadují 

odvolání paní ředitelky, uvedli, co je z jejich hlediska nepřijatelné – úroveň stravování, prostory pro 
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setkávání, šatny, toalety, zázemí pro dojíždějící studenty, výukové prostory gastroučeben – atd. 

připomněli morální závazky vůči B. J. Horáčkovy; jednání o výměně škol stále běží, proběhne setkání ve 

škole s panem hejtmanem – jsou zde 2 záležitosti – samotná výměna objektů, a další – jednání a atmosféra 

ve škole; je to o velké odvaze zde vystoupit; schválení usnesení je minimum co můžeme udělat; neměli 

bychom podporovat takové jednání vůči studentům; pan senátor Jermář je členem školského výboru a 

přislíbil, že se setká se studenty a bude s nimi o problému diskutovat, bude se snažit pomoci 

 

xxxxxxxx – při tak významné události jako je otevírání zimního stadionu by se mělo město zamyslet, že 

všechny zápasy mají být zaznamenávány; je to o moderní technologii a lidech; chybí vyvýšený prostor 

pro novináře 

 

xxxxxxxxxxx – problematika průmyslové zóny a silnice S5 na Jičín 

 

Návrh p. Tomsa: 

usnesení ZM č. 333/2015 
 

ZM podporuje  

aktivity studentů Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy Turnov 

směřující k demokratické diskusi a zachování školy ve Zborovské ulici. 

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

10. Přestávka   

             

11. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - aktuální informace   
 

Rozprava:       Sportovní rekreační reál Maškova zahrada pokračuje dle schváleného harmonogramu 

prací. V současné době se stavba soustředí na dokončení prací první etapy výstavby (zimní stadion, 

parkoviště, příjezdová komunikace a zpevněné plochy okolo přístupu k zimnímu stadionu a části 

sadových úprav). Nejvíce stavební činnosti se však soustředí na dokončení objektu zimního stadionu. 

Současně probíhají také práce na druhé etapě výstavby. Je již provedena hrubá stavba zázemí koupaliště 

včetně střešního pláště, výplně vnějších otvorů a přilehlé pergoly. V zázemí koupaliště se provádějí práce 

na všech přípojkách. V současné době nebyly zahájeny pouze práce na objektu skateparku. Zástupci 

investora  připravují všechny potřebné dokumenty a schvalovací protokoly, tak aby mohl být spuštěn 

zkušební provoz a mohlo proběhnout dne 28. října 2015 slavnostní otevření zimního stadionu. Od. 1. záři 

se naplno zapojili noví zaměstnanci. Pracovní úvazky uklízeček, jsou řešeny přes úřad práce (12 měsíců 

hradí mzdu úřad práce). Po řadě technických potíží (hlavně s plynem a elektřinou) je již areál připojen na 

plyn, vodu i elektřinu. Spuštěn je i web areálu a facebook. Řešen je i přesný harmonogram slavnostního 

otevření. Po neúspěšné dotaci z MŠMT je zajištěna rolba a to formou pronájmu. 

Proplaceno ke dni 10.9.2015 – 57.162.005,23 Kč bez DPH  

Změnové listy ZL1 – ZL 53: vícepráce ve výši +1.790.260,39 Kč bez DPH  

 

Diskuse: p. Soudský 

 

V diskusi zaznělo: musím pochválit, jak stavba probíhá; 21. a 22. prosince 2015 se zde utká reprezentace 

Ruska a České republiky do 16-ti let 

usnesení ZM č. 334/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu výstavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada 

Turnov". 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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12. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - půjčka   
 

Rozprava:       Na základě usnesení RM č. 446/2015 ze dne 9. 9. 2015 Vám předkládáme ke schválení 

veřejnoprávní smlouvu, která je zpracována ve smyslu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

Městská sportovní Turnov, s.r.o. chce půjčku využít na vybavení gastroprovozu zimního stadionu a 

koupaliště. 

Důvodem, proč se MST začala zabývat provozováním občerstvení, byla možnost přímo ovlivnit kvalitu a 

rozsah poskytovaných služeb na zimním stadionu v gastronomické oblasti. Dalším důvodem jsou i 

zkušenosti z ostatních zařízení, především KCT. Od počátku bylo jasné, že tato cesta nebude jednoduchá 

a bude náročnější než prostor pronajmout, avšak jsem přesvědčen, že i přes všechny počáteční problémy i 

navýšení nároků na organizaci zaměstnance, se tato aktivita zúročí. Při postupném řešení provozních a 

personálních otázek zimního stadionu se z pouhého občerstvení vyprofilovalo místo, kde bude docházet 

celodenně ke styku nájemců, tedy škol, kroužků a tréninkových skupin. Cílem tedy bude nejen zajistit 

poskytování základního občerstvení, ale i komunikovat s nájemci a vyřídit potřebnou agendu: placení 

pronájmu, předání klíčků, objednávky apod. Místo, ať už ho nazveme recepce, občerstvení či sport bar, 

bude celodenně otevřené a bude poskytovat výše uvedené služby pro celou škálu nájemců. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Kořínek, p. Hocke, p. Houšková, p. Svobodová, p. Hudec, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: překvapilo mne rozhodnutí DR neřešit vybavení zimního stadionu formou půjčky, co 

je částka 90 tis. Kč v celkové provozní částce; co se z této částky má pořídit? Bylo by dobré přistupovat 

ke všem městský organizacím stejně – jedné se schválila půjčka, tak jsme jednatele donutili podat si 

žádost o půjčku také, mohli jsme to provést navýšením v rozpočtu, ale přistupujeme stejně k oběma 

případům; vybrali jsme xxxxxxxxxx, která má vystudovanou vysokou školu hotelovou, od 1. října pracuje 

na plný úvazek nyní je na dohodu; seznam zásob a vybavení již mám; jak správce rozpočtu jsem na 

provozní náklady nedal ani korunu navíc; na valné hromadě jsme doporučení DR diskutovali a 

domníváme se, že to má zůstat tak jak to je; v žádosti o půjčku je účel i požadovaná částka; neuvažovali 

jste o vypsání VŘ na provozovatele, jaký si slibujete příjem? Máme zde společné prostory, které utvářejí 

jednotný dojem návštěvy stadionu; budeme moci spolupracovat; ušetříme pracovní místo; pokud bychom 

prostor pronajali, nemuseli bychom toto řešit; jedná se o provozní záležitosti, člověk z občerstvení se 

může postarat o další věci – jedná se o službu všem uživatelům zimního stadionu; je vidět, že nikdo 

neděláte v obchodu; městské organizace by neměli spravovat podniky, které nejsou v jejich činnosti, když 

budou šikovní, 90 tis. Kč ušetří 

 

usnesení ZM č. 335/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města obchodní společnosti Městská 

sportovní Turnov, s.r.o. na vybavení recepce a občerstvení v objektu SRA Maškova 

Zahrada Zimní stadion, Vojtěcha Maška 2300 ve výši 90 tis. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/4] 
  

usnesení ZM č. 336/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

města Turnova" mezi Městem Turnov a Městskou sportovní Turnov, s. r. o. a pověřuje 

starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/4] 
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13. Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov   
 

Rozprava:       Na jednáních Rady Města Turnova dne 8.7.2015  a 9.9.2015 byl doporučen prodej objektu 

čp. 81 (bytový dům) v ul. Žižkova, Turnov. Jedná se dvoupodlažní dům s valbovou střechou, částečně 

podsklepený, který byl vystavěn v r. 2000 za cenu cca 8,8 mil. Kč s přispěním Ministerstva pro místní 

rozvoj. Mezi Městem Turnov a Ministerstvem pro místní rozvoj  ČR byla uzavřena zástavní smlouva, 

předmětem zástavního práva byla budova čp. 81 postavená na pozemku p.č. 846, k.ú. Turnov. Vzhledem 

k možnosti zkrácení vázací doby se podařilo zástavní právo v katastru nemovitostí zrušit.  Proto je možné 

s uvedeným domem majetkově nakládat.  

 

Prodej bytového domu čp. 81, ul. Žižkova, Turnov je možné uskutečnit třemi způsoby a to:   

- prodej domu jako celku s tím, že nabídku na odkoupení může podat kdokoliv  

- do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům bytů, kteří mají s městem uzavřenou platnou 

nájemní smlouvu a platí řádně nájemné 

- formou prodeje jednotlivých bytových jednotek současným nájemníkům bytů, kteří mají s městem 

uzavřenou platnou nájemní smlouvu a platí řádně nájemné 

 

Bude-li schválen ZM způsob prodeje formou bytových jednotek, je v tomto případě nutné před zadáním 

vypracování znaleckého posudku na stanovení výše kupní ceny, jednotlivé bytové jednotky v domě 

vymezit. Tento úkon obnáší podrobné zaměření jednotlivých bytů včetně společných prostor v domě a 

vypracování Prohlášení vlastníka na náklady města. Následně musí být všem oprávněným nájemníkům 

bytových jednotek předána "Nabídka na prodej bytové jednotky". Navrhujeme, aby byl umožněn prodej 

bytové jednotky za oprávněného nájemníka i přímému rodinnému příslušníkovi a to v případě, že 

oprávněný nájemník nebude disponovat finančními prostředky.  S prodejem pozemku parc.č. 846 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 725 m2, jehož součástí je stavba: Turnov, čp. 81, bydlení se bude 

řešit odkoupení i přiléhajících pozemků, částí p.p.č. 843/1, 843/11 a 855/1 o celkové výměře cca 850 m2, 

k.ú. Turnov, o které se město stará a udržuje. Tyto části musí být vyměřeny geometrickým plánem 

 

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

 

V diskusi zaznělo: bylo by dobré poměrnou částku vložit do bytového fondu, který je v zoufalém stavu; 

město vlastní 156 bytů a mělo by mít rezervu na opravy, po RM jsem se přiklonila k myšlence prodeje a 

vložení částky do bytového fondu mohu jen schvalovat, zvýšilo se nájemné v městských bytech, zvedne 

se i příjem do rozpočtu, když jednou něco prodáme, tak to jsou jednorázové peníze; 8 mil. Kč uvedených 

v materiálu je ta nejnižší částka; město nepotřebuje takové byty – spíše potřebuje sociální, malometrážní – 

ale pokud by se částka z prodeje bytů dala do bytového fondu, tak proč se všemi příjmy to neuděláme 

stejně – např. z prodeje pozemku na Hruštici to dát na opravu komunikací; byla to dobrá vůle, nejdříve 

musejí peníze přijít do rozpočtu a pak se můžeme bavit o tom, na co je použijeme; cena cca 8 mil. Kč je 

cena obvyklá, dnes schvalujeme záměr prodeje; je zarážející výše nájemného – již jsme na radě města 

odhlasovali nájemné ve výši 70Kč/m2/měsíc 

usnesení ZM č. 337/2015 
 

ZM schvaluje  

záměr prodeje  pozemku parc.č. 846 zast.pl. a nádvoří o výměře 725 m2, k.ú. Turnov, 

jehož součástí je stavba Turnov čp. 81, bydlení, formou prodeje bytových jednotek 

současným  oprávněným nájemníkům bytů v tomto domě a  částí přiléhajících pozemků 

parc.č. 843/1, 843/11 a 855/1 o celkové výměře cca 850 m2 , vše v k.ú. Turnov. Kupní 

cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá. ZM ukládá OSM zajistit 

veškeré podklady pro realizaci nabídky a prodeje uvedených nemovitostí podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/2] 
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14 Prodej pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko, Turnov   
 

Rozprava:       Na základě schválení zastupitelstva města, usnesení ZM č. 278/2015, bylo vyhlášeno 

výběrové řízení na prodej 4 pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko, Turnov, etapa IV, část A, 

určených k zastavění rodinnými domy. Termín výběrového řízení byl stanoven na den 7.9.2015. 

Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 8 zájemců, které pan starosta v úvodu výběrového řízení seznámil 

se všemi potřebnými informacemi, které by měli nastávající majitelé pozemků v lokalitě Hruštice - 

Károvsko, Turnov vědět. Vyvolávací cena jednotlivých pozemků byla stanovena dle výměry pozemku 

násobenou částkou 1.350 Kč/m2 včetně DPH.       

Ve třech případech (pozemky č. 1,3,4) bude kupní smlouva podepsána do 30 kalendářních dnů od 

schválení prodeje kupujícím zastupitelstvem města a doplatek kupní ceny bude zaplacen převodem z účtu 

před podpisem kupní smlouvy. V jednom případě (pozemek č. 2) bude doplatek kupní ceny hrazen z 

hypotéky, což bude časově koordinováno s podpisem kupní smlouvy. V tomto případě musí být kupní 

cena uhrazena nejpozději do 90 dnů od schválení prodeje zastupitelstvem města, pokud tento termín 

nebude dodržen, propadne vstupní jistota ve prospěch Města Turnov a zanikne právo uchazeče uzavřít 

kupní smlouvu. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Těhníková 

 

V diskusi zaznělo: budou to platit převodem na účet? Budou to platit převodem na účet bez použití úvěru 

 

usnesení ZM č. 338/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1004/29 orná půda o výměře 677 m2, k.ú. Turnov, zaměřeného 

geometrickým plánem č. 4105-75/2015, do společného jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 923.950 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 339/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1007/69 orná půda o výměře 647 m2, k.ú. Turnov, do podílového 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu, za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 993.450 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 340/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1004/27 orná půda o výměře 852 m2, k.ú. Turnov, zaměřeného 

geometrickým plánem č. 4105-75/2015, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 1.330.200 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 341/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1004/28 orná půda o výměře 874 m2, k.ú. Turnov, do 

společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

1.469.900 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

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

15. Příspěvek VHS, Sportovní ulice, chodník Výšinka   
 

Rozprava:       Město Turnov je členskou obcí dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského sdružení 

Turnov (VHS). Členské obce svazku pravidelně přispívají na investiční aktivity VHS Turnov realizované 

na svém území. V roce 2015 VHS provedlo na území města tři stavby, na dvě stavby žádá o poskytnutí 

investiční dotace. 

Turnov - oprava kanalizace a vodovodu ulice Sportovní 

Stavba byla realizována v rámci akce regenerace panelového sídliště Turnov, u nádraží. Celkové náklady 

stavby jsou ve výši 2 395 818,-Kč, příspěvek Města Turnov na tuto stavbu je 1 776 916,-Kč (komunikace, 

chodník). 

Turnov - oprava kanalizace a vodovodu Výšinka 

V květnu 2015 zahájil Liberecký kraj realizaci zpevnění svahu nad Lidlem, včetně opravy povrchu 

komunikace v celé šířce. Celkové náklady stavby jsou ve výši 2 076 849,-Kč, příspěvek Města Turnov na 

tuto stavbu je 470 000-Kč, z toho 320 000,-Kč na obnovu chodníku a 150 000,-Kč na výměnu 

vodovodního řadu. 

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 342/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 1 776 916,-Kč 

na stavbu "Turnov-oprava kanalizace a vodovodu ulice Sportovní" realizované v rámci 

akce "Regenerace panelového sídliště Turnov, u nádraží" a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy s Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto 

stavbu. 

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

usnesení ZM č. 343/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 470 000,-Kč 

na stavbu "Turnov-oprava kanalizace a vodovodu Výšinka" (320 000,-Kč na obnovu 

chodníku a 150 000,-Kč na výměnu vodovodního řadu) a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy s Vodohospodářský sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto 

stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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16. Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova   
 

Rozprava:       Odbor správy majetku připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu nového mostku 

přes Vazovecký potok v Dolánkách. Vlastníkem toku, na kterém se tento mostek nachází, jsou Lesy 

České republiky, a.s.. Pro další jednání je třeba s vlastníkem pozemku dotčeného stavbou nového mostku 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Stavbou nového mostku bude dotčen pozemek 

parc.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova. Po dokončení stavby mostku a jeho zaměření bude s vlastníkem 

pozemku parc.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova, Lesy České republiky, a.s. uzavřena vlastní smlouva o 

zřízení služebnosti.  

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 344/2015 
 

ZM schvaluje  

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

služebnosti na pozemek parc.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova s vlastníkem pozemku 

Lesy České republiky, a.s. pro stavbu mostku (ev.č.018) přes Vazovecký potok v 

Dolánkách za jednorázovou úhradu 10.000,-Kč + DPH + náklady s tím spojené. 

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

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

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

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

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

zahradou. Dvůr je ve vlastnictví Libereckého kraje a muzeum ho používá k parkování. V této chvíli je 

zpevněn štěrkem. 

Muzeum Českého ráje si objednalo projekt řešící zádlažbu dvora (viz příloha), dle záměrů z března 2015. 

Projekt projednalo se zástupcem Národního památkového ústavu. Na základě tohoto projektu zpřesnilo 

potřebu materiálu: drobná kostka 9 x 11– 1 tuna, velká kostka 15x17 – 81 tun, odseky čedičové – 76 tun. 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Hocke, p. Kříž, p. Kordová, p. Houšková, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: prostor patří kraji, proč mu máme dávat něco zdarma, když on s námi nespolupracuje 

při výměně škol, handrkujeme se zde o 90 tis. Kč u naší společnosti a tady dáváme něco zdarma; Muzeum 

nevnímám jako krajskou organizaci, vidím za ním paní ředitelku a další pracovníky muzea, se kterými 

úspěšně spolupracujeme, chceme to mít okolo hezké; muzeum zaplatí práce, my přidáme materiál, který 

máme na skládce; je zde již podobné usnesení, toto vše jen zpřesňuje; kdyby tu muzeum nebylo, Turnov 

by přišel o mnoho turistů, spolupracujeme na vánočních trzích, organizují se staročeské trhy atd.; muzeum 

je sice krajské, ale vždy se chovalo, jako kdyby bylo městské; kraj s námi o výměně škol spolupracuje, jak 

zavoláme, kdykoli je zde vůle se sejít 

 

usnesení ZM č. 345/2015 
 

ZM ruší  

usnesení č. 141/2015. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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usnesení ZM č. 346/2015 
 

ZM schvaluje  

dar: žulová kostka drobná – 1t, žulová kostka velká – 81 t, odseky čedičové – 76 t z 

vlastnictví Města Turnova Libereckému kraji pro Muzeu Českého ráje v Turnově, které 

budou použity na vydláždění dvora p.č.533, 532, vše k.ú. Turnov. 

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

18. Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - 1. etapa - korekce dotace   
 

Rozprava:       Projekt byl podpořen v roce 2008 dotací z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod. „Terminál“ je v provozu od listopadu 2011. Poslední část dotace přišla na účet města v 

květnu 2012.  Ministerstvo financí nám zaslalo v lednu 2014 Oznámení o auditu operace. Samotný audit 

proběhl v březnu 2014 a zabýval se žádostí o platbu č. 02/00404 – 30.892.448,94 Kč a č. 03/00404 – 

22.529.754,24 Kč. Auditní orgán požadoval vysvětlit či konstatoval 7 pochybení. Intenzivním 

dokazováním skutečností se podařilo většinu pochybení vysvětlit, ale do Zprávy o auditu operace z června 

2014 se nakonec dostala pouze 2 pochybení. Proplacení nezpůsobilých výdajů za protihlukovou stěnu ve 

výši 146.186,47 Kč a v rámci veřejné zakázky nesplnění podmínek ze zadávací dokumentace + 

neposkytnutí dodatečných informací všem uchazečům vyčísleno korekcí ve výši 5%, tzn. 2.410.122,76 

Kč. Celková výše neoprávněně uplatněných výdajů, resp. nezpůsobilých investičních výdajů činí 

2.556.309,23 Kč za obě pochybení. Z této částky je výše neoprávněně poskytnuté dotace (92,5%) dotčené 

nesrovnalosti celkem 2.364.309,23 Kč. Po ukončení auditu Ministerstva financí oznámil kontrolu 

poskytovatel dotace – Územní odbor realizace programu Liberec, a to v červenci 2014. Po průběžné 

komunikaci s poskytovatelem dotace nám byl zaslán v červenci 2015 Protokol o kontrole, který potvrdil 

závěry auditu. Město podalo námitky, které byly zamítnuty. Nyní jsme byli vyzváni k vrácení dotace 

dotčené nesrovnalosti ve výši 2.364.586,04 Kč do 27.9.2015.  

  

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

 

V diskusi zaznělo: pokud bychom dobrovolně zaplatili, ztratili bychom možnost se odvolat; dotace na 

terminál byla 50 mil. Kč 

 

usnesení ZM č. 347/2015 
 

ZM bere na vědomí  

Protokol o kontrole č.j. RRSV 10177/2015 projektu Integrovaný terminál veřejné dopravy 

Turnov – I. etapa. 

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

usnesení ZM č. 348/2015 
 

ZM schvaluje  

následující postup Města Turnov v rámci kontroly dotace projektu Integrovaný terminál 

veřejné dopravy Turnov – I. etapa: město zaplatí nezpůsobilé výdaje za protihlukovou 

stěnu ve výši 146 186,47 Kč a podá odvolání proti Rozhodnutí o odvodu na Ministerstvu 

financí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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19. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015   
 

Rozprava:       Příjmy se zvyšují o částku ve výši 3.550.403 Kč, v této částce je zejména navýšení 

v daňových příjmech – daň z příjmů z fyzických osob OSVČ ve výši 908.000 Kč a navýšení dotací ve 

výši 1.510.863 Kč, a to především z MPSV na výkon sociální práce ve výši 561.000 Kč a z MŠMT 

transfer pro ZŠ Skálova na zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 794.270 Kč. Celkové výdaje se snižují 

o 1.429.597 Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 2.321.403 Kč a kapitálové výdaje se snižují o 

3.751.000 Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací. V kapitálových výdajích se ruší 

řádek Bytové zóny na Hruštici ve výši 5 mil. Kč a realizace se přesouvá do roku 2016 a řádek regenerace 

sídliště u nádraží III. etapa ve výši 850 tis. Kč. V investicích je nový řádek ve výši 2.382 tis. Kč, a to 

příspěvek VHS na vodovod Daliměřice ve výši 135 tis. Kč, na chodník Výšinka ve výši 320 tis. Kč, na 

sídliště u nádraží Sportovní ul. ve výši 1777 tis. Kč a vodovod Výšinka Na Kamenci ve výši 150 tis. Kč a 

řádek na rekonstrukci hřiště v Mašově ve výši 1.240 tis. Kč (přesun investice na město z MST s.r.o.). 

Financování se snižuje o částku ve výši 4.980.000 Kč, zapojení počátečního stavu sociálního fondu (20 

tis. Kč) a snížení výše přijatého dlouhodobého úvěru o částku 5 mil. Kč na realizaci bytové zóny v roce 

2016. Návrh rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří 

financování.  

 

Diskuse: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor doporučuje schválit rozpočtové opatření, všechny změny byly 

okomentovány, u vybírání daní doháníme deficit 

 

usnesení ZM č. 349/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2015 upravuje v příjmové části na 

částku ve výši 347.199.176 Kč, navýšením o částku 3.550.403 Kč, ve výdajové části na 

částku ve výši 460.313.176 Kč, snížením o částku 1.429.597 Kč, a financování ve výši 

113.114.000 Kč, snížením o 4.980.000 Kč. 

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

20. Cena obce, čestné občanství - udělení   
 

Rozprava:       Na základě jednání komise pro udělování ocenění města, navrhuji následující úpravy ve 

statutu Ceny obce: 

 

V článku II 

Cena obce může být udělena fyzickým či právnickým osobám. Fyzické osobě může být udělena Cena 

obce pouze jednou za život. 

 

V článku X 

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení ceny obce, která je podepsána starostou města. Dále oceněný 

obdrží finanční dar ve výši maximálně 50. 000 Kč. 20. 000 Kč. 

 

Diskuse: p. Soudský, p. Tomsa, p. Hocke, p. Uchytil, p. Kordová, p. Kříž, p. Sekanina, p. Šorejs 

 

V diskusi zaznělo: dříve již ocenění se na slavnost 28. října vždy zvou, účastní se velmi málo;  řekněme 

částku, která bude zapsána ve statutu a ta se bude předávat, takto je to pro komisi těžko uchopitelné; když 

se v roce 1998 začala cena udílet, řeklo se, že je to výjimečné, tzn. nemusí být udělena každý rok 
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usnesení ZM č. 350/2015 
 

ZM schvaluje  

udělení ocenění Cena obce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in memoriam). 

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

 

Návrh p. Kordová 
 

ZM schvaluje  

úpravu statutu ocenění Cena obce v článku II. A článku X. dar ve výši 50 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/0/9] – nebylo přijato 

 

Návrh p. Hocke 
 

ZM schvaluje  

úpravu statutu ocenění Cena obce v článku II. A článku X. dar ve výši 20 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/6] – nebylo přijato 

 

Návrh p. Svobodová 

usnesení ZM č. 351/2015 
 

ZM schvaluje  

úpravu statutu ocenění Cena obce v článku II. A článku X. dar ve výši 50 000 Kč. 

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

21. Příspěvky zastupitelů   
 

Rozprava:       Diskuse k gastroprovozu KCT s. r. o. – p. Kříž, p. Mikula, p. Houšková, p. Hocke, p. 

Sekanina, p. Hudec, p. Knížek 

 

V diskusi zaznělo: předsedou DR KCT,s.r.o., Ing. Křížem byla přečtena přijatá usnesení ze zasedání DR 

KCT, s.r.o. o stavu hospodaření a marketingovém plánu, průběžným čerpáním;  na některých výdejnách 

není instalována registrační kasa; neodporuje to zákonu; jako podnikatel si nedovedu představit, že moji 

zaměstnanci mohli prodávat bez registračních pokladen; KCT má 2 registrační pokladny, mají zavedený 

systém tak, aby každý prodej a nákup mohl být zaevidován; není to zákonu, měli bychom se chovat jako 

řádní hospodáři, i v letním kině není kasa; do nedávna neměli ani v bazénu pokladnu a peníze si psali do 

sešitu a dávali do šuplíku – to je nepřípustné, nyní tam mají konečně pokladnu; tak budeme muset půjčit 

KCT na další pokladny; navýšíme rozpočet na dalších 8 – 10 pokladen, když je to tak veřejný zájem; 

jednatel predikoval zisk z kavárny až 700 tis. Kč, tak na ty pokladny bude mít sám 

 

Další diskuse: p. Mikula, p. Hocke, p. Knížek 

 

V diskusi zaznělo: dotaz p. Mikuly na výběrové řízené na svoz a likvidaci odpadu; před 2 roky se dělal 

průzkum v rámci příhraniční spolupráce a mapovalo se odpadové hospodářství v Libereckém kraji; 

v cenové mapě za kolik je likvidován odpad v Libereckém kraji byl Turnov na nejnižší úrovni, proto jsme 

nedělali VŘ 
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usnesení ZM č. 352/2015 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu z dozorčí rady Kulturního centra Turnov s. r. o týkající se ekonomiky 

gastroprovozu KC Střelnice. 

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

V Turnově dne 1. října 2015 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Miloslav Šorejs 

ověřovatel zápisu 

 


