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Zápis 

10. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 05. 11. 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, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Eva 

Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 

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

Jana Svobodová, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef 

Uchytil, DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. 

Otakar Špetlík, MUDr. Daniel Hodík 

 

Omluveni: Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. 

Otakar Špetlík 

Ověřovatelé:  Mgr. Jaromír Frič, Eva Kordová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

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. Zastupitelé i přihlížející občané byli o archivování záznamu informováni. 
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1. Úvod   
 

usnesení ZM č. 375/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Prodej pozemků v bytové zóně Hruštice - Károvsko, Turnov   
 

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

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

Károvsko, Turnov vědět.  Zájemci byli místní občané ale i z Liberce, Jablonce nad Nisou a  Semil. 
 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 
 

V diskusi zaznělo: Město zvolilo dobrou strategii rozprodávat pozemky po částech, technická připomínka 

ke smlouvě - článek 8, zvláštní ujednání - 4 odstavec - mělo by být: kupující se zavazuje; je vidět, že o 

pozemky v Turnově je velký zájem, na jeden pozemek byli většinou 4 uchazeči; bylo by dobré vymyslet, 

jak nadále nabízet pozemky k prodeji a udržet obvytele města na našem území 
 

usnesení ZM č. 376/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1007/65 orná půda o výměře 833 m2, k. ú. Turnov, zaměřeného 

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

kupní cenu ve výši 1.384.550 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 377/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1007/66 orná půda o výměře 833 m2, k. ú. Turnov do vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.354.550 Kč, která je pro tento druh 

pozemku cenou obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 378/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1007/67 orná půda o výměře 811 m2, k. ú. Turnov do podílového 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.394.850 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 379/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1007/68 orná půda o výměře 809 m2, k. ú. Turnov, zaměřeného 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.342.150 Kč, která je pro 

tento druh pozemku cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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3. Aktuální situace ohledně OHŠ a SOŠ Turnov   
 

Rozprava:       Z hlediska vedení města je naší prioritou nadále výměna objektů a budeme dále jednat. Je 

však třeba realisticky říci, že v tomto uspořádání Rady Libereckého kraje je třeba vnímat stanovisko jako 

konečné. Je tedy nutné zahájit diskuze o prostorách v objektu ve Zborovské, které nebude pro svou 

činnost Obchodní akademie, hotelová škola a střední odborná škola Turnov potřebovat. Dále rozvíjet 

diskuzi o naplnění objektu ve Zborovské ulici, případně podporovat rozdělení školy. Rovněž vnímáme 

z dlouhodobého hlediska jako vhodné majetkové dořešení objektu Gymnázia. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Kordová, p. Černý, p. Červinková, p. Báča, p. Tomsa, p. Loukota, p. 

Soudský, p. Lednejová - ředitelka školy (zastupitelé hlasováním vyjádřili souhlas s vystoupením) 

 

V diskusi zaznělo: dala škola výpověď? škola je stále v nájmu, výpověď neběží, škola má v nájmu celou 

budovu školy; nechápu Liberecký kraj, který opustil více méně celou školu a platí nájem; škola by měla 

stále využívat 3, 4, 5, místností pro gastronomické cvičení - praktickou výuku; stav je neudržitelný; 

všechny další kroky vedou k utlumení hotelové školy; rodiče, pokud je takový to stav, tak své děti na 

školu nedají; není tu vůle od Libereckého kraje zde mít školu a je jedno zda je rozdělená či sloučená, 

veškeré informace tomu dlouhodobě nasvědčují; jednají s námi jen tak na oko, aby nás zcela nanaštvali; 

my chceme s krajem vycházet, tudíž není jiné možnosti pro vedení, než s LK jednat slušně; ale proč tu 

není tlak veřejnosti, studentů, mediálně se neděje nic; Liberecký kraj argumentuje tím, že ubylo studentů 

v učňovských oborech, v hotelnictví a obchodní akademii se stav drží dobře; dále mají svůj krajský objekt 

v Turnově 2; je pro školu praktičtější učit teorii společně, je problém s pracovními úvazky; co bude s 

moderně vybavenou kuchyní? vždy byla turnovská hotelová škola trnem v oku LK, vždyť přicházeli o své 

studeny a 90% obyvatel se mnou jistě bude souhlasit; kuchyni škola stále provozuje a má provozovat - 

vaří většinu obědů pro naši ZŠ, nikdo neavizoval, že by se něco v tomto duchu mělo měnit; blíží se zima a 

v budově se nevyučuje; měli bychom co nejdříve vyřešit, abychom za pár měšíců neřešili problém s 

popraskaným topením; úprava nájmu by se řešila dodatkem nájemní smlouvy? kraj má nějaký zájem a my 

nemáme co do toho mluvit, ale bylo by logické: jsme v jednom objektu tak dám výpověď, nebo se 

domnívá, že se budeme my starat? v rovině výměny budov postoji LK rozumím - chce mít ekonomicky 

vyváženou školu; ale má i povinnost se starat o svá města a obce, jako my se staráme o své ORP; nechápu 

to, že po 1/2 ročním vyjednávání a diskutování se všemi radními není žádná vůle nám vyjít vstříc; na jaké 

krajské rovině se to vše řešilo? vše probíhalo v rámci rady LK; paní radní se objednala na zasedání RM 

11. 11.; LK čeká na vyjádření školské rady; je možné iniciovat turnovské zastupitele, aby tento bod 

zařadili na program jednání krajského zastupitelstva; domnívám se, že to přirozenou cestou k tomu 

směřuje; přístup kraje mne nepřesvědčil, žádná vstřícnost nikdy nebyla; na předminulém zasedání jsme 

podpořili přijmutým usnesením studenty; mnoho z nás je šokováno tím, co proběhlo na škole za 

nedemokratické jednání, kdy paní ředitelka údajně studentům vyhrožovala, na toto téma diskuse na 

veřejném jednání s panem hejtmanem se vůbec nediskutovalo a ani žádné diskuse se tímto směrem 

nevedou; blíží se krajské volby, je jediná situace jak to otočit pro náš prospěch; s panem hejtmanem se 

domluvíme téměř na všem, jsem zaskočen, že s radou Libereckého kraje se domluvit nedokážeme; 

Liberecký kraj výpověď rok před volbami dát jistě nechce, paní ředitelka je přítomna, bylo by dobré, 

pokud má zájem, aby se vyjádřila; zastupitelstvo dalo souhlas k vystoupení paní ředitelky, která není 

občanem Turnova;  

každý neúspěch žáků nás trápí a my jako učitelé máme s žáky, kteří dělají opravné zkoušky, práci navíc a 

pokud řeknu na chodbě studentovi, který za dva dny dělá opravné zkoušky, aby se raději učil, aby udělal 

maturitu, tak to jako vyhrožování opravdu nepovažuji 
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usnesení ZM č. 380/2015 
 

ZM bere na vědomí  

aktuální situaci v Obchodní akademii, hotelové škole a střední odborné škole Turnov. K 

projednávání problematiky se vrátí na dalším jednání. 

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

4. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       Diskuse: --- 

 

V Turnově dne 6. listopadu 2015 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

 


