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Zápis 

9. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 22. 10. 2015 

 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Přítomni: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. 

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

Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, 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, RNDr. 

Josef Uchytil, DiS. 

 

Omluveni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Nepřítomni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

Ověřovatelé: Ing. Michal Kříž, Mgr. Otakar Špetlík 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

Přítomno 5 občanů 

 

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

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

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

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

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

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

Rozprava:        
p. Hocke – návrh na stažení bodu č. 3 – Prodej pozemků v ul. 28. října u čp. 1329, 1330, Turnov 

 

– snaha o zjištění informací, jak se k prodeji postavit; u některých bytových domů máme městské 

pozemky a nejsou součástí veřejného prostoru, řešíme zde otázku, zda je neprodat majitelům bytových 

domů; je zde otázka ceny takovéhoto pozemku – v územním plánu je tento pozemek stavební, tudíž cena 

za pozemek se pohybuje 1000 Kč/m2, ale s touto cenou vlastníci nesouhlasí; další problém co řešíme, je 

to, že nechceme, aby se na těchto pozemcích stavělo, můžeme to ošetřit v územním plánu, ale v kupní 

smlouvě bychom to již ošetřit nemohli; zjišťujeme další informace; otazné jsou ceny pronájmu pozemků; 

následně bude předloženo k projednání na ZM 

 

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

 

V diskusi zaznělo: jak je to jednou stavební, tak přeci nemůžeme pozemek prodávat za cenu zahrádky, to 

přeci musejí lidé chápat; předpokládám k tomuto tématu pracovní poradu ZM; je zde znalecký posudek, 

který říká, že cena 500 Kč/m2 je adekvátní; v Liberci u soudu se stalo, že byl zpochybněn znalecký 

posudek 

 

p. Loukota – návrh na přesunutí bodu č. 10 – Vodohospodářské sdružení Turnov – dohoda měst o 

financování Vodohospodářského sdružení Turnov v letech 2016 – 2020 na začátek jednání 

 

usnesení ZM č. 353/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání ZM včetně stažení bodu č. 3 a přesunutí bodu č. 10 na začátek jednání. 

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

2. Vodohospodářské sdružení Turnov - dohoda měst o financování 

Vodohospodářského sdružení Turnov v letech 2016 - 2020   
 

Rozprava:       Dohoda měst o financování Vodohospodářského sdružení Turnov v letech 2016 - 2020 

Na základě diskuzí probíhajících ve Vodohospodářském sdružení Turnov (VHS) od podzimních 

komunálních voleb 2014 jsme došli k dohodě měst o financování VHS v letech 2016-2020. Dohoda je 

přílohou materiálu.  Jedná se o soubor kompromisních finančních a obecných principů vedoucí 

k zachování Vodohospodářského sdružení Turnov, vůli solidární pomoci obcím a řešící plán obnovy 

vodohospodářského majetku v letech 2016-2020. U obcí ještě bude konkretizována míra dotačních fondů. 

Dohoda měst byla schválena Radou VHS dne 14.10.2015 jako principiální dokument pro fungování VHS 

v letech 2016-2020. 

 

Plánované společné akce Vodohospodářského sdružení Turnov a Města Turnov v roce 2016 

Bude zpřesňováno na základě možností rozpočtu VHS a Města Turnova. 

- Výměna stávajícího vodovodu ve Vazoveckém údolí 

- Výměna stávajícího vodovodu v Mašově 

- Revitalizace sídliště U Nádraží – další etapa 

- Infrastruktura bytové zóny Na Hruštici – prodávané pozemky 

- Rekonstrukce prvního vodojemu na Károvsku 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Loukota, p. Sekanina, p. Hudec, p. Soudský, p. Mikula,  
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V diskusi zaznělo: po volbách se dospělo k názoru, že je třeba začít situaci ve VHS řešit tak jsem byl 

iniciátorem schůzek s dalšími 4 starosty – Jilemnice, Lomnice, Semily, Rokytnice a hledali jsme společná 

témata, kompromisy – padla i ta otázka zda setrvat ve VHS jaké to má vše positiva a negativa; VHS je 

silný partner pro získávání dotací; různost názorů – první, zda by si měli občané hradit vodné a stočné 

sami města a obce jim mají minimálně přispívat jako je to např. u elektrické energie či plynu nebo druhý, 

že voda je zde pro všechny a my bychom ji měli upravovat a dotovat z městských a obecních rozpočtů; 

řada otázek zda má být VHS financována úvěry města a obcí či si má sama brát úvěry – se všemi jsme se 

dohodli o tom, že je třeba snížit zadlužení VHS; další důležitá část, jak se postavit ke generálním opravám 

a investicím, když zde jsou požadavky obcí na opravy – staví se nové ulice, nová zařízení spojená 

s vodohospodářským sdružením, je třeba opravovat stávající majetek ….. politicky nejlíbivější tématem je 

vodné a stočné; snažili jsme se dosáhnout kompromisu; bylo to složité a nyní předkládám výsledek 

dohody; změny nelze provést hned, můžeme postupně měnit systém; TOP 09: nejsme spokojeni, před 

necelým rokem se přijalo usnesení, že se nemá hlasovat o zdražování vody, proto se nám dohoda nelíbí; 

máme pocit, že by o tom mělo rozhodnout ZM; proč by měl být Turnov na špici s cenou vody; rok 2015 

je doba pro jednání a jsou zde jiní dodavatelé, jiné cesty jsou, jen musí být snaha jich využít, aby koncové 

zdražení nešlo za zákazníkem; rozumím tomu, že pro TOP 09 je to velké téma a proto máte svého 

zástupce v radě sdružení VHS; kdybychom měli být féroví, tak TOP 09 vytáhne dohodu jako já s podpisy 

zástupců VHS a řekne „vyjednali jsme nové a lepší podmínky“; vy nic takového nemáte; dohodnout se 

s 22 zástupci není vůbec jednoduché; máme schvalovat rozpočet na rok 2016, je třeba vědět, co budeme 

platit, na čem se budeme podílet, nedá se to soutěžit jako výtahy do domova důchodců; budu rád, když 

donesete dohodu o něčem lepším; víme, že je velmi obtížené se dohodnout, je otázka, zda je možné se 

vůbec dohodnout, jelikož malým obcím to vyhovuje; je zde otázka zda nevystoupit a založit provozní 

společnost; Turnov je úzce spjat s Ohrazenicemi a Přepeřemi, je takovým ochranitelským městem a 

pomoci jim s vodohospodářskými sítěmi a myslím, že je dobré zde zůstat; je jednoduché vše zbořit; obce 

tuto dohodu akceptovali; většina bodů se mi zdá rozumných; další investice by se měly posuzovat 

z hlediska finanční náročnosti; jsou zde vysoké investice; kritika odvodnění ulice 5. května – silnice 

vybudované VHS Turnov; s panem Mikulou jsme absolvovali exkurze v Mladoboleslavském VAK, které 

je řešené jako akciová společnost, nevidím budoucnost ve VHS Turnov setrvávat; jsem si vědom, že 

jakákoli změna je běh na dlouhou trať, že pan starosta se tomu hodně věnoval, ale mělo to projít ZM, než 

to bylo parafováno;  chtěl bych panu starostovi poděkovat, že se tomu věnoval a jsem smutný, že to bylo 

takto podepsáno – na jakým základě jste to podepsal - na základě politické deklarace; mohlo se jednat jen 

o vodné stočné – já bych v tu chvíli hlasoval proti – byl bych z obliga; oni by mne přehlasovali a bylo by 

to bývalo ještě horší; neřešilo by se spolufinancování a zcela neřízeně by to pokračovalo ke konci; ale to 

jsem nechtěl; úprava stanov bude další, nebráním se diskutovat o koncesi, ale na to nás musí být víc; 

vystoupení vidím jako komplikované, není to jen zabouchnout dveře 

 

Návrh p. Loukota 
 

ZM neschvaluje  

postup Ing. Tomáš Hokceho spočívajícího v tom, že jménem Města Turnov uzavřel dne 14. 10. 

2015 Dohodu měst o financování Vodohospodářského sdružení Turnov v letech 2016 – 2020, v 

níž byl dohodnut počínaje rokem 2016 nárůst ceny vodného a stočného o 4,5% ročně.  

ZM ukládá Ing. Tomáši Hockemu na jednání rady VHS konaném dne 25. 11. 2015 předložit 

návrh na uzavření dodatku koncesní smlouvy mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a 

SčVAK, jehož výsledkem bude zachování stávající ceny vodného a stočného pro koncového 

zákazníka i v roce 2016. 
PRO: 

Šárka Červinková 

MUDr. Daniel Hodík 

Tomáš Hudec 

Mgr. Michal Loukota 

Jiří Mikula 

Jiří Rezler 

Ing. Petr Soudský 
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PROTI: 

Bc. Zbyněk Báča 

Arnošt Černý 

Ing. Tomáš Hocke 

Mgr. Petra Houšková 

Karel Jiránek 

Ing. Jaroslav Knížek 

Jiří Kos 

Mgr. Jana Svobodová 

Ing. Miloslav Šorejs 

MUDr. Jiří Tomášek 

Ing. Tomáš Tomsa 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 

ZDRŽEL SE: 

Mgr. Jaromír Frič 

Ing. Michal Kříž 

Ivan Kunetka 

Ing. Vítězslav Sekanina 

Mgr. Otakar Špetlík 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/12/5] – nebylo přijato 

 
  

usnesení ZM č. 354/2015 
 

ZM bere na vědomí  

Dohodu měst o financování Vodohospodářského sdružení v letech 2016-2020. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/8/0] 
  

3. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího 

vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání   
 

Rozprava:       V procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK) 

byla zahájena druhá etapa, kterou je projednání pracovního návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a 

Vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území. Zpracovatelem dokumentace je firma SAUL, s.r.o. 

Liberec. Předmětem projednání této celokrajské územně plánovací dokumentace jsou výhradně 

aktualizované části ZÚR LK. Projednání probíhá ve více etapách. První z nich je, dle stavebního zákona, 

takzvané společné jednání s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji dne 

9.10.2015. Má zejména prověřit, zda navrhované změny v AZÚR LK nejsou v rozporu s rezortními 

veřejnými zájmy, které hájí příslušné dotčené orgány, a případně v rozporu se širšími vztahy, které hájí 

ministerstvo pro místní rozvoj, sousední kraje a sousední státy.  

 

Více informací je na webové stránce Libereckého kraje k ZÚR LK: http://oupsr.kraj-

lbc.cz/page2416/Uzemneplanovaci-dokumenty-kraje/Zasadyuzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje 
 

Všechna došlá stanoviska, připomínky a vyjádření budou posouzena a po vyhodnocení zohledněna v 

úpravě návrhu AZÚR LK i Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území. Teprve takto upravené 

dokumenty budou následně předloženy veřejnosti v rámci veřejného projednání, které se předpokládá na 

konci roku 2016, vydání AZUR LK se předpokládá v roce 2017. 

 

Hlavní problémy Turnova vzhledem k ZÚR: 

- Územní rezerva pro koridor kapacitní silnice S5 (R35) (silnice Turnov-Jičín) 

- Územní rezerva pro koridor silnice II/283 (obchvat Města Turnova) 

- Koridor železničního spojení Praha – Liberec (vysokorychlostní železnice Liberec-Praha) 
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Diskuse: p. Sekanina, p. Varga 

 

V diskusi zaznělo: silnice jsme diskutovali minule, železnice půjde mimo Turnov? - Nebudeme zcela 

odříznuti, expresní železnice, aby mohla konkurovat automobilové dopravě, půjde mimo Turnov, ale 

Turnov bude připojen na stávající trasu; bude zadána nová studie jak napojit po železnici Prahu na Polsko; 

město řadu let říká co chce jinak a Liberecký kraj to vůbec nebere v patrnost; dotčeným orgánem je 

Ministerstvo dopravy, a pokud Liberecký kraj dostane stanovisko, tak jej musí akceptovat, v tomto 

případě ministerstvo dopravy říká, pokud má být rychlý koridor konkurence schopný automobilové 

dopravě, tak to má být mimo Turnov 

 

usnesení ZM č. 355/2015 
 

ZM projednalo  

zprávu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu 

na udržitelný rozvoj území pro společné jednání. 

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

4. Prodej pozemků v ul. 28. října u čp. 1329, 1330, Turnov   
 

Rozprava:       Bod stažen z programu jednání. 

 

5. Elektronizace veřejných zakázek - EZAK - nákup systému   
 

Rozprava:       Na RM 10.6.2015 byl předložen materiál na zakoupení elektronického systému veřejných 

zakázek, který bude sloužit městu a jeho příspěvkovým organizacím. Umožní systematicky řídit veřejné 

zakázky a hlídat lhůty, které ukládá legislativa. Po schválení nákupu zastupitelstvem města bude 

podepsána smlouva o dílo a proběhne postupná implementace s tím, že by ostrý provoz nastal začátkem 

roku 2016. Finanční nároky a možné krytí z rozpočtu města: jednorázová platba EZAK CITY 69.000 Kč, 

Modul Multiprofil zadavatele 22.000 Kč (umožňuje napojit příspěvkové organizace a obch. spol.), Modul 

napojení na Athena 45.000 Kč (umožňuje napojení na stávající spisovou službu města) CELKEM 164.560 

Kč vč. DPH. 

 

Důvody pro zakoupení systému: 

- v rámci transparentního přístupu k veřejným zakázkám je systém využíván v městech velikosti Turnova 

10 let 

- všechny veřejné zakázky včetně dokumentace o již proběhlých jsou na jednom místě, je to velmi 

přehledné 

- systém je pravidelně aktualizován a reaguje tak plynule na legislativní změny 

- úředník je tímto systémem „veden“ k dodržování všech legislativních mantinelů, termínů jak v rámci 

vyhlášení výběrového řízení, hodnocení, tak i ukončení celé zakázky 

- systém je uživatelsky příjemný 

- s vysokou pravděpodobností v rámci nového zákona o veřejných zakázkách to bude pro města povinné 

- následně systém sám generuje základní tiskopisy k administraci zakázky 

- systém neomezuje vstup do výběrového řízení firmám, které mohou podat i nabídku v papírové podobě 

(malé zakázky, řemeslníci), po oficiálním otevření do systému nabídky doskenujeme 

- volitelně můžeme v systému dle uvážení využít institut elektronické aukce 

- hodnocení může probíhat i v rámci emailové konference 

 

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

 

V diskusi zaznělo: jediná chyba takovéhoto systému je, že se nedá soutěžit a cena je vysoká; proč se 

systém ministerstva nedá garantovat;  je smutné, že ministerstvo není schopné zaručit fungování; jedná se 

o krok správným směrem a budeme v tom pokračovat 
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usnesení ZM č. 356/2015 
 

ZM schvaluje  

nákup systému EZAK pro elektronizaci veřejných zakázek města za cenu 164.560 Kč včetně 

DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy se společností 

QCM s.r.o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

6. Rozdělení dotací ze Sportovního fondu   
 

Rozprava:       Pro rok 2015 bylo z rozpočtu města vyčleněno na Sportovní fond 100.000 Kč, zůstatek 

z předchozích let činil 18.500 Kč, celkem k rozdělení pro rok 2015 bylo 118.500 Kč. V rámci první výzvy 

bylo rozděleno 70.000 Kč. K rozdělení dotací z druhé výzvy zbývá 48.500 Kč. 

Správní rada Sportovního fondu na svém jednání dne 12. 10. 2015 (viz příloha) posoudila žádosti o 

poskytnutí dotace ze Sportovního fondu. V rámci druhého kola bylo doručeno celkem 13 žádostí. Z tohoto 

počtu správní rada navrhuje vyhovět 12-ti žádostem, jedné z doručených žádostí navrhuje nevyhovět. 

Uspokojené žádosti: 
 

 Žadatel Název projektu Návrh 
SRSF 

1. Tělovýchovná jednota Turnov, sídlo: 
Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 
150 455 28 

Nechci „vanu“, ale „válec 
(basketbal) 

3.000 Kč 

2. Tělovýchovná jednota Turnov, sídlo: 
Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 
150 455 28 

Nechci „vanu“, ale „válec 
(orientační běh) 

4.000 Kč 

3. Tělovýchovná jednota Turnov, sídlo: 
Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 
150 455 28 

Nechci „vanu“, ale „válec 
(florbal) 

4.000 Kč 

4. Tělovýchovná jednota Turnov, sídlo: 
Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 
150 455 28 

Nechci „vanu“, ale „válec 
(volejbal) 

4.000 Kč 

5. Tělovýchovná jednota Turnov, sídlo: 
Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 
150 455 28 

 Motivační přednáška PhDr. 

Mariana Jelínka 

 Mentální koučink se zaměřením 

na sportující mládež 

7.000 Kč 

6. Tělovýchovná jednota Turnov, sídlo: 
Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 
150 455 28 

Vznik volnočas. aktivity pro děti ve věku 5-8 
let, podpořený nákupem sport.o vybavení 
(oddíl florbalu TJ Turnov ve spolupráci se 
SVČDM zakládá kroužek florbalové sport. 
přípravky – rozšíření nabídky) 

0 

7. Středisko pro volný času dětí a 
mládeže, Turnov, okres Semily, 
sídlo: Husova 77, 511 01  Turnov, 
IČO: 008 550 22 

Florbalový turnaj turnovských škol a 
žákovského družstva z partnerského města 
Alvesta 

3.000 Kč 

8. ABT Česana Rohozec, sídlo: Malý 
Rohozec 29, 511 01  Turnov, IČO: 
227 511 73 

Rohozecký pohár 2015 2.000 Kč 

9. ABT Česana Rohozec, sídlo: Malý 
Rohozec 29, 511 01  Turnov, IČO: 
227 511 73 

Rohozecký triatlon 2015 3.000 Kč 

10. Okresní rada Asociace škol. sport. 
klubů okr. Semily-sekce Turnov, 
sídlo: Husova 77, 511 01  Turnov, 
IČO: 00 145 061 

42.ročník Silvestrovského běhu sídlištěm 
2015 

2.000 Kč 

11. Bruslařský a hokejový klub Turnov, 
sídlo: U lip 197, Daliměřice, 511 01  
Turnov, IČO: 270 033 45 

Nauč se bruslit 8.000 Kč 

12. Sportinline - Pavel Hlubuček, nar. 
19.5.1987, bytem Rubínová 1919, 
511 01  Turnov, IČO: 033 565 15 

Inline dopoledne pro předškoláky 3.000 Kč 
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13. Sportinline - Pavel Hlubuček, bytem 
Rubínová 1919, 511 01  Turnov, 
IČO: 033 565 15 

Rodinné odpoledne na bruslích aneb – i za 
sychravého počasí roztočíme kolečka a 
sportujeme! 

3.000 Kč 

 CELKEM  46.000 

 
Diskuse: p. Tomášek, p. Svobodová, p. Báča, p. Loukota, p. Hodík, p. Sekanina, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: dotaz na projekt „nechci vanu, ale válec“?  - jedná se o podpoření mládeže, aby se 

hýbala v oblasti beder a břišního svalstva – TJ nakoupí vhodné pomůcky ke stabilizaci této oblasti; jak se 

dá jezdit na kolečkových bruslích za sychravého počasí? - jestli to není pojato, že se bude jezdit v hale; 

spíše je to pojato jako prevence úrazů; proč nebyl uspokojen jeden žadatel ? - příspěvek byl spíše na 

vybavení než na samotnou akci  

usnesení ZM č. 357/2015 
 

ZM schvaluje  

Tělovýchovné jednotě Turnov, sídlo: Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28 -  dotaci ve 

výši 3.000 Kč na projekt „Nechci vanu, ale válec (basketbal)“. Použití příspěvku se bude řídit 

Koncepcí sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 358/2015 
 

ZM schvaluje  

Tělovýchovné jednotě Turnov, sídlo: Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28 -  dotaci ve 

výši 4.000 Kč na projekt „Nechci vanu, ale válec (orientační běh)“. Použití příspěvku se bude 

řídit Koncepcí sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 359/2015 
 

ZM schvaluje  

Tělovýchovné jednotě Turnov, sídlo: Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28 -  dotaci ve 

výši 4.000 Kč na projekt „Nechci vanu, ale válec (florbal)“. Použití příspěvku se bude řídit 

Koncepcí sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 360/2015 
 

ZM schvaluje  

Tělovýchovné jednotě Turnov, sídlo: Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28 -  dotaci ve 

výši 4.000 Kč na projekt „Nechci vanu, ale válec (volejbal)“. Použití příspěvku se bude řídit 

Koncepcí sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 361/2015 
 

ZM schvaluje  

Tělovýchovné jednotě Turnov, sídlo: Skálova 207, 511 01  Turnov, 

IČO: 150 455 28 – dotaci ve výši 7.000 Kč na projekt „Motivační přednáška PhDr. Mariana 

Jelínka“ a Mentální koučink se zaměřením na sportující mládež“. 

Použití příspěvku se bude řídit Koncepcí sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem 

Sportovního fondu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 362/2015 
 

ZM schvaluje  

Středisku pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily, sídlo: Husova 77, 511 01  Turnov, 

IČO: 008 550 22 – dotaci ve výši 3.000 Kč na projekt „Florbalový turnaj turnovských škol a 

žákovského družstva z partnerského města Alvesta“. Použití příspěvku se bude řídit Koncepcí 

sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 363/2015 
 

ZM schvaluje  

ABT Česaně Rohozec, sídlo: Malý Rohozec 29, 511 01  Turnov, IČO: 227 511 73 – dotaci ve 

výši 2.000 Kč na projekt „Rohozecký pohár 2015“. Použití příspěvku se bude řídit Koncepcí 

sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 364/2015 
 

ZM schvaluje  

ABT Česaně Rohozec, sídlo: Malý Rohozec 29, 511 01  Turnov, IČO: 227 511 73 – dotaci ve 

výši 3.000 Kč na projekt „Rohozecký triatlon 2015“. Použití příspěvku se bude řídit Koncepcí 

sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 365/2015 
 

ZM schvaluje  

Okresní radě Asociace školních sportovních klubů okr. Semily-sekce Turnov, sídlo: Husova 77, 

511 01  Turnov, IČO: 00 145 061 – dotaci ve výši 2.000 Kč na projekt „42. ročník 

Silvestrovského běhu sídlištěm 2015“. Použití příspěvku se bude řídit Koncepcí sportu Města 

Turnova 2012-2015 a Statutem Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 366/2015 
 

ZM schvaluje  

Bruslařskému a hokejovému klubu Turnov, sídlo: U lip 197, Daliměřice, 511 01  Turnov, IČO: 

270 033 45 – dotaci ve výši 8.000 Kč na projekt „Nauč se bruslit“. 

Použití příspěvku se bude řídit Koncepcí sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem 

Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 367/2015 
 

ZM schvaluje  

Sportinlinu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 033 565 15 – dotaci ve 

výši 3.000 Kč na projekt „Inline dopoledne pro předškoláky“. 

Použití příspěvku se bude řídit Koncepcí sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem 

Sportovního fondu. 

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



9  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 22. 10. 2015 

usnesení ZM č. 368/2015 
 

ZM schvaluje  

Sportinlinu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 033 565 15 – dotaci 

ve výši 3.000 Kč na projekt „Rodinné odpoledne na bruslích aneb – i za sychravého počasí 

roztočíme kolečka a sportujeme!“. 

Použití příspěvku se bude řídit Koncepcí sportu Města Turnova 2012-2015 a Statutem 

Sportovního fondu. 

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

usnesení ZM č. 369/2015 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Turnov, sídlo: Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28 

– na projekt „Vznik volnočasové aktivity pro děti ve věku 5-8 let, podpořený nákupem 

sportovního vybavení“, neboť nebyla splněna podmínka dle Koncepce sportu Města Turnova 

2012-2015 – Statutu sportovního fondu. 

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

7. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       --- 

 

8. Valná hromada Krajské nemocnice Liberec   
 

Rozprava:       Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat 13.11.2015 v Liberci. 

Projekt odštěpení části Společnosti zabývající se stravovacím provozem do samostatné společnosti KNL 

Catering, s.r.o. V rámci tohoto odštěpení bude mobiliář z turnovské nemocniční kuchyně převeden do této 

společnosti. V případě zpětného osamostatnění nemocnice bude vyjmut z KNL Catering, s.r.o. včetně 

zařízení, které bude do té doby do tohoto střediska nakoupeno. 
 

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

 

V diskusi zaznělo: diskuze o názvu projektu a právním pozadí 

 

usnesení ZM č. 370/2015 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 

13.11.2015 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/5] 
  

9. Záměr koupě pozemku p.č.1427/1, k.ú. Turnov a areálu Telecomu   
 

Rozprava:       Na základě častých diskuzí se zastupiteli, výhledové nutnosti rekonstruovat Havlíčkovo 

náměstí, zvýšení parkovacích kapacit v centru města byla vedena jednání s cílem zjistit možnost koupě 

pozemků v prostoru za obchodním domem Vesna nebo případně koupi areálu bývalého Telecomu. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kunetka, p. Frič, p. Šorejs, p. Červinková, p. Loukota, p. Sekanina, xxxxx – občan 
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V diskusi zaznělo: Havlíčkovo náměstí bylo jediné, které neproběhlo rekonstrukcí, bylo by vhodné, aby 

toto náměstí plnilo funkci i veřejného prostoru; proto navrhujeme koupit pozemky ke zvětšení 

parkovacích ploch; samozřejmě jsou i jiné možnosti – výstavba podzemních garáží – je zde studie na 

výstavbu za 35 mil. Kč + další provozní náklady;  jak by byl zajištěn přístup na předmětné pozemky? – je 

zde přístup z ulice 5. května přes pozemek města, který je náš, možná šance je 1427/10 a 1465/2 těsně pod 

Vesnou; ale ideální by bylo udělat jednosměrný provoz, aby ulice 5. května nebyla přetížená; škola 28. 

října je v těsném sousedství, ale byly bychom ochotni to tolerovat, za předpokladu vyhrazeného 

parkoviště pro zaměstnance ZŠ, budeme se snažit vyjít vstříc; kolik bude stát přebudování? - o 

technickém řešení jsme zatím nepřemýšleli, jedná se teprve o záměr; jak se došlo k ceně, je nějaký 

znalecký posudek? - dnes vám předkládám jen záměr, pokud jej schválíte, tak to bez posudku neobejde, je 

na zvážení zda jít s nabídkou na odkup Telecomu, u pozemků jsem o tom přesvědčen; jedná se o 

počáteční výkop; první navrhované usnesení se týká pozemků za Vesnou a druhé je k Telecomu 

 

usnesení ZM č. 371/2015 
 

ZM pověřuje  

starostu města jednáním s vlastníky pozemků p.č.1427/1, 1427/2,1427/3,1427/4 vše  k.ú. Turnov 

se záměrem odkupu těchto pozemků do vlastnictví města dle předložených podmínek. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 372/2015 
 

ZM pověřuje  

starostu města podáním nabídky na koupi nemovitostí st. 1427/6, p.č. 1427/5, 1427/7 vše v k.ú. 

Turnov dle návrhu (15 mil. Kč). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/8] 
  

10. Personální změna ve správní radě kulturního fondu a dozorčí radě Vzdělávacího 

centra Turnov, o.p.s.   
 

Rozprava:       Vzhledem k novému personálnímu obsazení pozice vedoucího odboru školství, kultury a 

sportu Městského úřadu v Turnově Vám předkládáme ke schválení změnu, která se týká odvolání PhDr. 

Mgr. René Brože a nového jmenování Mgr. Martiny Markové, a to ve správní radě Kulturního fondu 

Města Turnova a v dozorčí radě VCT, o.p.s.  

 

usnesení ZM č. 373/2015 
 

ZM odvolává  

ze správní rady Kulturního fondu Města Turnova PhDr. Mgr. René Brože a nově jmenuje do 

správní rady Kulturního fondu Města Turnova Mgr. Martinu Markovou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
  

usnesení ZM č. 374/2015 
 

ZM odvolává  

z dozorčí rady VCT o.p.s. PhDr. Mgr. René Brože a nově jmenuje do dozorčí rady VCT o.p.s. 

Mgr. Martinu Markovou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
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11. Příspěvky zastupitelů   
 

Rozprava:       Diskuse: p. Hudec, p. Červinková, p. Hocke, p. Hodík, p. Sekanina, p. Černý 

 

V diskusi zaznělo: v ulici 5. května nedostáváme do schránek Turnovsko v akci; po nemocnici se žene 

šum o rušení následné péče a přesunu do Semil - jednání o semilské nemocnici nejsou ukončená, stále se 

řeší, co bude v Turnově a co v Semilech; je zde úvaha, že v Turnově by měla převládat akutní medicína 

velkých kloubů a ortopedie, samozřejmě proti tomu je následná péče; jednání nejsou ukončená, je zde 

dohoda akcionářů a pokud by se mělo něco konkrétního rozhodnout, bude o tom jednat ZM; bylo by 

dobré, aby se při tom rozhodování bralo v potaz, jak je důležité při následné péči mít kontakt s rodinou; 

jsem si toho vědom, a proto se mi to nelíbí; měl by zde být projekt na modernizaci turnovské nemocnice, 

Liberecký kraj nechce zavřít žádnou z nemocnic – Frýdlant ani Semily, proto se intenzivně řeší jak 

rozložit nemocniční péči, aby mohly fungovat všechny nemocnice najednou; pokud Turnov chce mít 

nějaké slovo, neměl by mít problém dát každý rok nějaký milion korun na provoz – např. parkoviště pod 

bývalým dětským oddělením, tam by mohli parkovat všichni; parkování řešíme s panem Špetlíkem a 

vypadá to, že se blížíme ke konci řešení; je zde filozofický problém jak uchopit zdravotnictví – zda je to 

otázka pouze státu a kraje, nebo se na tom má podílet i město či obce; jedni vždy budou říkat A a jedni 

budou vždy říkat B; diskuse o financování bude tématem v příštích měsících; minimálně 1x týdně jsou 

schůzky ohledně zdravotnictví; jak je to se smlouvou s panem Brunclíkem ? -  smlouvu můžeme zaslat 

všem členům ZM, jedná se o rámcovou smlouvu na pořady, na které je řádná objednávka, částka cca 270 

tis. Kč je zahrnuta v položce média, kde na rok 2015 je 650 tis. Kč a další řádek o 200 tis. Kč je na HOTy; 

částku, kterou máme vyčleněnou na pana Brunclíka letos ani nevyčerpáme, na konci roku bude cca 20 

min. sestřih toho, co se za celý rok událo a bude to součástí kroniky Města; jak to vypadá s Hotelovou 

školou a co bude s tak moderně vybavenou kuchyní?-  máme k dispozici tiskovou zprávu z konání rady 

libereckého kraje, kde je řečeno, že Rada libereckého kraje nesouhlasí s výměnou budov; na pondělí 26. 

10. máme sjednanou schůzku s paní radní Losovou, která za námi přijede a má mě seznámit s dalšími 

kroky; do té doby vás žádám o trpělivost; domnívám se, že bychom tento bod mohli přidat na program 

ZM na 5. 11. – budete včas informováni; jak to vypadá s vodou ve vrtu na Maškově zahradě ? -  voda ve 

vrtu je a vrt splňuje hloubku dle projektu – teď je třeba zjistit jakou kapacitu vrt má 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

V Turnově dne 27. října 2015 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Michal Kříž 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Otakar Špetlík 

ověřovatel zápisu 

 


