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Zápis 

11. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26.11.2015 

 

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, Ing. 

Jaroslav Knížek, 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, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar 

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

DiS., 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, František Zikuda, MUDr. Daniel Hodík       

Ověřovatelé: Arnošt Černý, Ivan Kunetka 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

Přítomno 30 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 

- vysvětlení k vypuštění prvních dvou bodů 

- doplnění bodu- Prodej pozemku v bytové zóně Hruštice-Károvsko – formální změna kupující 

- přesun přestávky za bod č. 14 

 

p. Kunetka  

– bod 14 zcela na začátek programu 

 

usnesení ZM č. 381/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplňujícího bodu. 

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

2. ZRUŠENO - před jednáním zastupitelstva   
 

3. ZRUŠENO - před jednáním zastupitelstva  

  

4. Aktuální informace ohledně výměny budov OHŠ a SOŠ Turnov   
 

Rozprava:       Poslední nové informace: 

- školská rada se nesešla, měla by se sejít do konce listopadu 

- formální rozdělení škol se nejeví z hlediska kraje ani školy jako racionální (dvě školy, jedna přes 300 

žáků a jedna okolo 200 žáků, velký problém s úvazky – někteří by museli být propuštěni, obecně snížení 

mezd) 

- u objektu gymnázia bude zpracován znalecký cenový posudek a následně jednáno, radní libereckého 

kraje se přiklánějí k bezúplatnému převodu 

- Rada Libereckého kraje bude jednat o doporučení pro ředitelku školy, které by mohlo vést k návratu 

hotelové školy, obchodní akademie a cestovního ruchu zpět na objekt ve Zborovské ulici  na začátku 

února 2016. Byla diskutována situace a případné snížení nájmu na Zborovské ulici o 300 000 Kč 

 

Dne 18.11.2015 proběhla Rada Libereckého kraje, která schválila usnesení jednat o doporučení pro 

ředitelku školy, které povede k návratu hotelové školy, obchodní akademie a cestovního ruchu zpět na 

objekt ve Zborovské ulici  na začátku února 2016. 

 

Paní ředitelka navštívila vedení včera a má záměr přestěhovat pouze 4. ročník, vysvětlení, že 3. ročník 

nemůže, že je sloučený se strojírenskými obory, 1. a 2. ročníky zvyklé v Alešově ulici. Prostorové 

možnosti to umožňují, že je zde ZŠ, třídy omezuje, jak moc zabírají prostoru komerční subjekty, paní 

ředitelka i pan Křeček řekli, že se budou snažit naplnit usnesení rady LK.  

 

p. Houšková – usnesení LK mne zcela neuspokojuje, návrh na usnesení, aby rada LK přesunula všechny 

ročníky, 4. ročník od února, tak my nemáme žádnou záruku, že tam bude otevřen nový ročník, aby 

všechny ročníky byly přesunuty a usnesení na dopis. 

 

Diskuse: p. Houšková, p. Hocke, p. Špetlík, p. Báča, p. Hudec, p. Kunetka, xxxxxxxx (zástupce učitelů), 

xxxxxxxxxx (zástupce učitelů), p. Jiránek, p. Loukota 

 

V diskuzi zaznělo: 

návrh na usnesení, aby rada LK přesunula všechny ročníky, 4. ročník od února, tak my nemáme žádnou 

záruku, že tam bude otevřen nový ročník; přesvědčení, že 1. a 2. ročníky by měly být ve Zborovské, 

cvičné kuchyně, restaurace, bar a v takové kvalitě to jistě na Alešovce není, ve své době patřilo 
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k nejmodernější v republice, školskou inspekci nezajímá, jaké ztráty jsou při přechodu při tělesné 

výchově; divím se, že je tam jen 14 protestujících studentů, domníval jsem se, že to bude nadpoloviční 

většina; vážím si 14 odvážných; budova je již 16 let stará a dále se neinvestuje; čtena výzva od učitelů pro 

starostu města; čtena výzva od učitelů pro zastupitelstvo města; diskuze o investicích do objektu ve 

Zborovské a v Alešově ulici a o stáří objektu; situace nevznikla z našeho podnětu, ZM se bude snažit, aby 

byla škola ve Zborovské ulici; kolik učitelů je původních ze Zborovské školy? 7 učitelů; od roku 1993 na 

72 škol v České republice, postavena byla jako kasárna – budova zcela přestavěna, rok se rekonstrukce 

projektovala na míru hotelové škole a obchodní akademii, za střechu může majitel, za vybavení 

zřizovatel; Horáček do toho dal 60 mil ze své kapsy, mě by bylo hanba, kdyby se po 16 letech se 

odstěhovala; považuji za špatný krok sloučení, bylo to se záměrem – přestěhování škol – zůstalo to na půli 

cesty, na začátku prázdnin je chyba paní ředitelky – porušení zákonů to nebylo, ale mělo o tom vědět 

město, jsem přesvědčen, že o tom věděla paní radní, a je chyba komunikace na LK; vhodnější je jistě 

stěhovat o prázdninách 

 

usnesení ZM č. 382/2015 
 

ZM žádá  

radu Libereckého kraje o změnu usnesení č.1826/15/RK a požaduje přesunutí všech ročníků 

obchodní akademie, cestovního ruchu a hotelnictví do objektu ve Zborovské 519, Turnov. 

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

usnesení ZM č. 383/2015 
 

ZM žádá  

Liberecký kraj, jako zřizovatele Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy 

Turnov, Zborovská 519, aby zajistil optimální řízení a demokratické vedení školy, byl dodržován 

etický kodex zaměstnance a v případě zjištění, že tomu tak není, vyvodil patřičné důsledky. 

Zastupitelstvo města rovněž žádá zřizovatele školy, aby zajistil výuku na budově v ulici 

Zborovská i ulici Alešova tak, aby byly plnohodnotně naplněny potřeby žáků a učitelů na obou 

budovách. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/3] 
  

5. Prodej části pozemku parc.č. 3856/7, k.ú. Turnov - přístup ke 4 rodinným domům 

v Ohrazenicích   
 

Rozprava:       Na jednání RM dne 27.8.2015 bylo předloženo ke schválení zřízení vodovodní přípojky v 

pozemku parc.č. 3856/7, k.ú. Turnov a s tím spojené uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti a právu provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví města. Tento bod byl 

odložen. Důvodem byl návrh na možnost prodeje části pozemku parc.č. 3586/7, k.ú. Turnov, neboť bude 

zároveň sloužit jako přístupová komunikace k plánovaným rodinným domům. Manželé Janečkovi byli 

seznámeni s návrhem na odkoupení části pozemku p.č. 3856/7, k.ú. Turnov a písemně potvrdili svůj 

zájem o odkoupení předmětné části o výměře cca 200 m2 uvedeného pozemku za cenu 300 Kč/m2.  

 

Diskuse: --- 

 

usnesení ZM č. 384/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 3856/61 orná půda o výměře 206 m2, k.ú. Turnov zaměřeného 

geometrickým plánem č. 4125-80/2015 do podílového spoluvlastnictví manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do SJM spoluvlastnický podíl ve výši 4/5 z celku a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 z celku, za cenu ve výši 300 

Kč/m2  (celkem 61.800 Kč), která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. Na uvedeném 
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pozemku bude umístěn vodovodní řád pro 4 RD v Ohrazenicích a následně investor výstavby 

rodinných domů zde na své náklady vybuduje zpevněnou komunikaci. 

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

6. Prodej části pozemku parc.č. 713/4, k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:       Pan xxxxxxxxxxx se na nás obrátil se žádostí o odkoupení části pozemku parc.č. 713/4, 

k.ú. Mašov u Turnova o výměře cca 300 m2. Jedná se o travnatý pozemek trojůhelníkového tvaru mezi 

místní komunikací  p.p.č. 713/4 a pozemky v jeho vlastnictví p.p.č. 713/1, 713/39, 713/47, vše v k.ú. 

Mašov u Turnova. Přes požadovaný pozemek vedou dvě příjezdové cesty k domům čp. 148 a čp. 222, ve 

kterých žije se svou rodinou. Uvedený zbytkový pozemek nemá pro město významné využití, proto 

navrhujeme požadovanou část pozemku parc.č. 713/4, k.ú. Mašov u Turnova prodat za nabídnutou kupní 

cenu ve výši 300 Kč/m2. 

 

Diskuse: --- 

 

usnesení ZM č. 385/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 713/49 ostatní plocha o výměře 227 m2, k.ú. Mašov u Turnova 

zaměřeného geometrickým plánem č. 1116-85/2015 do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu ve výši 300 Kč/m2 (celkem 68.100 Kč), která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

7. Prodej části pozemků parc.č. 863/1 a 864/1, k.ú. Turnov - výstavba bytových 

domů v ul. Žižkova, Turnov   
 

Rozprava:       Problematika výstavby bytových domů v ul. Žižkova, Turnov je řešena od r. 2006. 

Původním záměrem města a investora bylo realizovat jeden obytný objekt. Ten byl vyprojektován, 

projednán a odsouhlasen. Po provedení geologického průzkumu investorem byly zjištěny zhoršené 

základové poměry pro objekt. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní byla uzavřena dne 29.2.2008 a 

následně zaplacena záloha na kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč v termínu dle smlouvy. Za přítomnosti 

pana starosty byla uskutečněna schůzka s xxxxxxxxxx přímo na místě stavby. Byly dojednány termíny 

skutečného dokončení jednotlivých staveb ze strany xxxxxxxxxx. Současně bylo dojednáno, že stavbu 

chodníku, navazujícího na nový chodník v ul. Alej Legií, zajistí město.  Dále bylo zmíněno, že bude 

vhodné do budoucna řešit v této lokalitě další cestu pro pěší, neboť je hojně využívána, a to z ul. Žižkova 

do ul. Terronská a Partyzánská. Odsouhlasené termíny dokončení staveb, především předání staveb 

příjezdových a přístupových komunikací do vlastnictví města budou zakotveny v kupní smlouvě. 

Dodržení daných termínů bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Těhníková, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: cena je obvyklá?; vždyť v této lokalitě se pozemky prodávají za jiné částky?; cena je 

obvyklá za nezasíťovaný pozemek; v minulosti bylo na tuto cenu provedeno výběrové řízení; pan 

xxxxxxxx si pozemek zasíťoval sám; 

 

usnesení ZM č. 386/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků parc.č. 863/10 zast.pl. o výměře 561 m2 a parc.č. 863/11 zast.pl. o výměře 285 

m2, k.ú. Turnov zaměřených geometrickým plánem č. 3918-42/2015 do podílového 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu z 
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celku za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 (celkem 846.000 Kč), která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou.  

V kupní smlouvě jsou mimo jiné sjednány termíny pro dokončení bytových domů a především 

zpevněných ploch v okolí bytových domů. Stavby zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 863/1 

a 864/1, k.ú. Turnov budou vybudovány na náklady investorů bytových domů a následně 

bezplatně převedeny do vlastnictví Města Turnov. V případě nedodržení stanovených termínů 

dokončení výstavby je sjednána smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

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

  

8. Směna pozemků parc.č. 1939/3 za část parc.č. 1939/2, k.ú. Turnov - Poliklinika 

Nádražní s.r.o.   
 

Rozprava:       Společnost Poliklinika Nádražní, s.r.o., která je vlastníkem pozemku parc.č. 1938/2 jehož 

součástí je stavba čp. 1295 Turnov (bývalý objekt Sněžka Náchod) a pozemku p.č. 1939/3,  ostatní plocha 

o výměře 55 m2, se na město obrátila se žádostí o směnu pozemků. Mají zájem směnit pozemek parc.č. 

1939/3, o výměře 55 m2 za část pozemku parc.č. 1939/2, k.ú. Turnov o stejné výměře z vlastnictví Města 

Turnov. Jedná se o pruh pozemku v šíři cca 3m, v délce cca 18 m podél budovy čp. 1295 Turnov. Na části 

tohoto pozemku je plánováno v rámci rekonstrukce objektu na polikliniku vybudovat zastřešený přístup 

do budovy, aby byl zajištěn bezpečnější přístup pro pacienty, především v zimním období.  

 

Diskuse: --- 

 

usnesení ZM č. 387/2015 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemků mezi Městem Turnov a spol. Poliklinika Nádražní s.r.o., do vlastnictví města 

bude převeden pozemek parc.č. 1939/3 ostatní plocha o výměře 55 m2, k.ú. Turnov a do 

vlastnictví společnosti Poliklinika Nádražní s.r.o. bude převeden pozemek parc.č. 1939/4 ostatní 

plocha o výměře 55 m2, k.ú. Turnov zaměřený geometrickým plánem č. 4126-92/2015. 

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

9. Vykoupení pozemků parc.č. 803/1, 804, 805 a 806, k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:       Na Město Turnov byla opětovně doručena nabídka na vykoupení pozemků parc.č. 803/1, 

804, 805 a 806 v k.ú. Mašov u Turnova o celkové výměře 15484 m2 za cenu 20 Kč/m2 do vlastnictví 

města, tj. celkem 309.680 Kč. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v koridoru plánované kapacitní 

silnice S 5 (1/35) na Jičín. Nabízené pozemky jsou ve velmi špatném, již několik let neudržovaném stavu. 

Ve stavu v jakém jsou, se nedají jakkoli využívat. Máme zjištěno, že jejich prvotní údržba by přišla na cca 

130.000 Kč (namulčování  a dosekání křovinořezy). Následná každoroční údržba by stála cca 25.000 Kč.  

Tento majetkový převod byl předložen radě města dne 22.10.2015 na zvážení. RM s výkupem nabízených 

pozemků v k.ú. Mašov u Turnova souhlasí za cenu ve výši 15 Kč/m2 (máme potvrzeno, že i s touto cenou 

vlastník pozemků xxxxx souhlasí), tj. celkem 232.260 Kč (jako podobný příklad vykoupení pozemku od 

xxxxxxxxxx u fotbalového hřiště). Snížením výkupní ceny na 15 Kč/m2 dojde i k částečnému 

vykompenzování prvotní údržby. 

 

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

 

V diskusi zaznělo: cena za pozemek je příznivá, je v trase budoucí komunikace; město tu není od toho, 

aby si ukládalo peníze do pozemků; jedná se o zelený biokoridor; nevím, jaký úmysl s tímto pozemkem 

Město má, ale při velkých stavbách je problém s výkupem, takto by se to mohlo zjednodušit;  
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ZM schvaluje  

vykoupení pozemků parc.č. 803/1, 804, 805 a 806  trvalé travní porosty o celkové výměře 15484 

m2, vše v k.ú. Mašov u Turnov od soukromého vlastníka do vlastnictví Města Turnov za cenu 15 

Kč/m2 (celkem 232.260 Kč), která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. Uvedené 

pozemky se nacházejí v koridoru plánované kapacitní silnice S 5 (1/35). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/8/7] – nebylo přijato 

 

10. Smlouva VHS - chodník Výšinka   
 

Rozprava:       Zastupitelstvo města na svém jednání 24. 9. 2015 schválilo usnesením č. 343/2015  

Vodohospodářskému sdružení Turnov investiční dotaci na stavbu "Turnov-oprava kanalizace a vodovodu 

Výšinka". Vzhledem k tomu, že se jednalo o havárii, má Vodohospodářské sdružení Turnov celou stavbu 

vedenou na opravách a tedy od města Turnov nemůže přijmout investiční dotaci, ale tímto žádá o 

poskytnutí neinvestiční dotace na tuto stavbu. 

 

Diskuse: --- 

 

usnesení ZM č. 388/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 343/2015. 

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

usnesení ZM č. 389/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční 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 

Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí neinvestiční dotace na tuto stavbu. 

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

11. Převzetí pozemku p.č. 3610/4 k.ú. Turnov od Městské sportovní Turnov s.r.o.   
 

Rozprava:       Zastupitelstvo města na jednání dne 26.3.2015 rozhodlo o zadání vypracování projektové 

dokumentace na realizaci fotbalového hřiště s umělým povrchem na pozemku p.č. 3610/4 v k.ú. Turnov. 

Na vypracování projektové dokumentace je uzavřena smlouva se společností DESIGN 4 - projekty 

staveb, s.r.o. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. 

Pozemek p.č. 3610/4 v k.ú. Turnov je ve vlastnictví Městské sportovní Turnov s.r.o., která jej získala 

navýšením základního kapitálu od Města Turnova v roce  2013. Pro vlastní realizaci hřiště s umělým 

povrchem se počítá s možností získání finančních prostředků z dotace od Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy. Tento dotační titul mimo jiné předpokládá, že stavba hřiště bude probíhat na pozemcích ve 

vlastnictví žadatele - Města Turnova. (společnosti s ručením omezeným nemohou být žadateli o dotaci). 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Kordová, p. Kunetka, p. Mikula, p. Svobodová, p. Špetlík, p. Knížek, p. 

Šmiraus, p. Hudec, p. Jiránek, p. Kříž 

 

V diskusi zaznělo: záměr pořízení umělé trávy se schvaloval ještě před prioritami s tím odůvodněním, že 

by nám utekla dotace; žádat jsme chtěli, ale změnil se mechanizmus při předkládání a my jsme zjistili, že 

musíme mít platné územní rozhodnutí či stavební povolení; v přijatých prioritách je umělá tráva na 9 

místě; kdybychom neměly vyřešené majetkové vztahy a dostali bychom se k možnosti dotačního titulu, 

tak bychom vypadli kvůli nevyřešenému majetku; rád bych znal stanovisko paní předsedkyně dozorčí 

rady; převzetí majetku neprojednávala dozorčí rada, ale valná hromada s kladným výsledkem; je to 
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zvláštní, že když se jedná o majetek MST, tak se k tomu nevyjádřila dozorčí rada; vyjádřila se k tomu 

valná hromada – což je rada města;  směna či prodej jsou snadno kriminalizovatelné; je to výsostní 

postavení ZM rozhodnout, zda peníze dáme či nedáme, to samé platí o pozemku; nedáváme to žádnému 

soukromému subjektu; pokud se špatně převede majetek, je snadné zpochybnit dotaci; v minulosti si 

zastupitelstvo rozhodlo, že chce rozhodovat o zvyšování či snižování základního kapitálu; 

 

 

usnesení ZM č. 390/2015 
 

ZM schvaluje  

vrácení pozemku p.č. 3610/4 ostatní plocha katastrální území Turnov od Městské sportovní 

Turnov s.r.o. 

 

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.174.000,--Kč (jeden milion jedno sto 

sedmdesát čtyři tisíce  korun českých), tedy z původní výše 218.247.000,--Kč (dvě stě osmnáct 

milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 

217.073.000,--Kč (dvě stě sedmnáct milionů sedmdesát tři tisíce korun českých). 

 

Účelem snížení základního kapitálu není úhrada ztráty. 

 

Počet společníků se nemění, vklad jediného společníka, Města Turnov se sídlem 511 01 Turnov, 

Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227, se mění ze současné výše vkladu 

218.247.000,--Kč (slovy: dvě stě osmnáct milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých) na 

novou výši vkladu 217.073.000,--Kč (dvě stě sedmnáct milionů sedmdesát tři tisíce korun 

českých). 

 

Vzhledem k tomu, že část vkladu společníka je tvořena nepeněžitým vkladem, bude s částí 

nepeněžitého vkladu, tj. s celkem pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela 

3610/4 ostatní plocha v katastrálním území Turnov naloženo tak, že bude vrácen jedinému 

společníkovi, městu Turnov, výše uvedenému. Jedinému společníkovi tak nebude vyplacena 

částka, o niž se snižuje základní kapitál, ale bude mu přímo vrácena část nepeněžitého vkladu – 

uvedený pozemek, jehož obvyklá cena podle posudku znalce Zdeňka Bartoše  číslo 2738-

65/2015 ze dne 5.10.2015 činí 1.174.000,--Kč (jeden milion jedno sto sedmdesát čtyři tisíce  

korun českých). 

Vzhledem k tomu, že společnost nevydala kmenové listy, nestanoví se lhůta pro odevzdání 

kmenového listu. 

Snížením výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka se zároveň mění příslušná 

ustanovení zakladatelské listiny. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 

 

Jmenovité hlasování: 

PRO: 

p. Černý, p. Frič, p. Hocke, p. Houšková, p. Jiránek, p. Knížek, p. Kordová, p. Kos, p. Kříž, p. Loukota, p. 

Mikula, p. Rezler, p. Soudský, p. Svobodová, p. Šorejs, p. Špetlík, p. Tomášek, p. Tomsa 

 

PROTI:   

--- 

 

ZDRŽELI SE: 

p. Báča, p. Hudec, p. Kunetka, p. p. Sekanina, p. Uchytil 
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12. Bezúplatný převod majetku do vlastnictví Města Turnov - podíl pozemku parc.č. 

2758/3, k.ú. Turnov   
 

Rozprava:       Město Turnov se již několik let snaží získat do svého vlastnictví pozemek parc.č. 2758/3 

ostatní plocha o výměře 1856 m2 , k.ú. Turnov. Jedná se o plochu v centru města, mezi ul. Palackého a 

vjezdem na autobusové nádraží Na Lukách v Turnově. Nachází se zde parčík se vzrostlými stromy, 

parkovou květinovou úpravou a odpočinkovou plochou s lavičkami. Pozemek parc.č. 2758/3 k.ú. Turnov 

je v podílovém spoluvlastnictví, k 5/8 z celku má vlastnické právo Česká republika s příslušností 

hospodařit s tímto majetkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a zbývající 

3/8 z celku jsou vedeny ve vlastnictví xxxxxxxxx adresa neznámá. Územním plánem Turnov  je pro 

pozemek parc.č. 2758/3, k.ú. Turnov stanoveno na většině plochy pozemku funkční využití zeleň sídelní a 

přírodního charakteru (ZSP).    

 

usnesení ZM č. 391/2015 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu v rozsahu 5/8 z celku pozemku parc.č. 2758/3 

ostatní plocha o výměře 1856 m2, k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov od ČR - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasí uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu 

majetku s omezujícími podmínkami. 

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

13. Prodej pozemku parc.č. 1007/67, k.ú. Turnov - bytová zóna Hruštice-Károvsko   
 

Rozprava:       Vítězi výběrového řízení na prodej pozemku parc.č. 1007/67, k.ú. Turnov v bytové zóně 

Hruštice-Károvsko, Turnov se stali manželé xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.394.850 Kč. 

Před jednáním  zastupitelstva města dne 05.11.2015 nám bylo sděleno, že pozemek chtějí xxxxxxxxxxx 

koupit do podílového spoluvlastnictví, každý jednu ideální polovinu, neboť mají notářský zápis – smlouvu 

o zúžení rozsahu společného jmění.  Po konzultaci se svým právníkem nás nyní manželé xxxxxxxxxxx 

požádali o změnu. Předmětný pozemek chtějí nabýt standardně do společného jmění manželů 

 

usnesení ZM č. 392/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 378/2015. 

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

usnesení ZM č. 393/2015 
 

ZM schvaluje  

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

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.394.850 Kč, 

která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou. 

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

14. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:        
xxxxxxxxx – občan - informace o špatném ovzduší 

p. Svobodová - 7. 12. bude krajský úřad LK informovat o kotlíkových dotacích 

 

xxxxxxx – občan – o hotelové škole se na kraji diskutuje již 8 let, paní ředitelka to vyřešila po svém, a 

kdyby měla trochu cti, tak i sama odstoupí; máme asi špatné vedení kraje;  



9  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 26. 11. 2015 

chtěl bych poděkovat 14 zastupitelům, kteří zvedli ruku pro Maškovku, je to to nádherné a myslel jsem, 

že se toho již nedočkám; po zrušení velkého okresu Turnov jsme se vždy museli přizpůsobit malým 

Semilům; myslím, že toto je akce, která se vyplatila; prosím o zachování dřevěné tribuny, která se stavěla 

zcela zdarma a mnoho lidí na ni pracovalo 

p. Hocke – jako starosta musím věci brát s nadhledem; při hlasování o Maškovku jsem se zdržel, jelikož 

jsem viděla a vidím to i nyní, jak je a bude město touto stavbou finančně zatížené; respektuji rozhodnutí 

zastupitelstva; jsem na stavbě pořád a dozoruji; ještě nechci hodnotit, staví se a lidé již stadion navštěvují, 

to jsem rád; dřevěná tribuna je v majetku MST a postupně se snažíme ji opravovat 

p. Soudský – 17. 11. prošlo turniketem cca 830 lidí 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

15. Přestávka   
 

16. Transparentnost Města Turnov   
 

Rozprava:       Jelikož se Město Turnov snaží o co největší transparentnost, navrhujeme, vzhledem 

k dobrým zkušenostem z okolních měst, zveřejnění docházkového systému pro úředníky na webových 

stránkách města a transparentní vedení městských účtů. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Loukota, p. Hocke, p. Sekanina, p. Houšková, p. Frič, p. Hudec, p. Šmiraus, p. 

Uchytil, p. Svobodová, p. Kunetka 

 

V diskusi zaznělo: zřízení transparentního účtu jsem zařídil po telefonu pro tenisový klub, nic složitého to 

nebylo, kdyby rozklikávací rozpočet byl až do faktur, tak mi tam nic nechybí a není třeba transparentní 

účet; to je první připomínka a beru ji na vědomí; Turnov má 18 účtů a neumí si představit, co tomu by 

řekla kontrola na ochranu osobních údajů; Mnichovo Hradiště má účtu 15 a mají zveřejněné 3; kontrolu 

tam měli v květnu, do teď neznají výsledek; bylo by vhodné počkat, jak to dopadne u nich; Liberecký kraj 

má 60 transparentních účtů, je zde vše – dotační fond, energie, příjmový, výdajový; technika jde 

dopařenu, tak nevidím důvod, proč bychom to nezařídili, když je to možné; chybí mi důvody a materiál je 

neúplný, chybí jednotlivé kroky, jak se budou zpracovávat údaje na ochranu osobních údajů? Jedná se o 

to, že se občané budou moci podívat, zda je úřadník v práci; zastupitelé zadají a město to má udělat; je to 

věc důvěry města a lidí, co zaměstnávají; z osobní zkušenosti vím, že minimálně 10x za den jsem mimo 

kancelář; pokud se stane v úřední den, že bude úředník zamčený a bude evidentní, že úředník je uvnitř, 

kontaktujte tajemníka úřadu; jinak jsme proti tomu přijali opatření, aby se to nestalo; Liberecký kraj to má 

vyřešeno, že u fyzických osob je vše vyškrtnuto; zjišťovali jsme to u starostů okolních měst  

 

ZM ukládá  

tajemníkovi Města Turnov zajistit export docházkového systému pro úředníky na webové stránky 

města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/3/8] – nebylo přijato 
  
 

ZM pověřuje  

starostu Města Turnov sjednáním transparentních účtů u bankovních institucí, kde má Město 

Turnov bankovní účet. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/2/11] – nebylo přijato 
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17. Dotační statut města Turnov   
 

Rozprava:       Předkládáme Vám návrh nového dotačního statutu města, který byl vypracován v souladu 

s aktuálním znění zákona č. 250/2000Sb. Dotační statut upravuje hlavní zásady pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Turnova. Na materiál s názvem Dotační statut města Turnova navazují pro jednotlivé 

oblasti podpory aktualizované statuty již existujících fondů a pravidla. Z dotačního statutu byly vyčleněny 

sociální služby. Jejich financování podléhá zvláštním právním předpisům – zákon o soc. službách č. 

108/2006 Sb. Tyto služby podléhají změně financování a na jejich zajištění bude poskytována tzv. 

vyrovnávací platba, která může být poskytnuta formou dotace, daru nebo příspěvku zadáním veřejné 

zakázky. Vyrovnávací platby budou podléhat dalším právním předpisům a metodikám (kraj, MPSV) a 

především jsou upraveny předpisy Evropské unie o veřejné podpoře. Potřebné metodiky na MPSV a kraji 

teprve vznikají. Pro tuto oblast budou vytvořena pravidla, která budou muset korespondovat s dalšími 

předpisy nejen se zákonem č.250/2000 Sb.  

 

Diskuse: p. Houšková, p. Hocke, p. Špetlík, p. Báča, p. Svobodová, p. Sekanina, p. Kordová, p. Loukota, 

p. Kříž, p. Uchytil, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: návrh byl projednáván na pracovním zasedání s různými připomínkami; my jsme se 

snažili přes ½ roku dát tyto pravidla dohromady; není tajemstvím, že největší problém bylo u sportovních 

subjektů – přidali jsme více peněz na provoz klíčových zařízení než v minulém období; jako předseda 

kulturní komise podpořím návrh, i když se mi nezdá přidat více peněz na provoz, přesto podpořím; 

podrobně jsem si to přečetl, chyba v kopírování, jak je to s komisí pro rozdělování? Jak je to se střetem 

zájmů? Okruh žadatelů je uzavřen právě proto, aby nemohl žádat každý, případně se musí schválit 

doplnění žadatele; na základě návrhu 5 členné komise se vyjádří komise, pak to půjde do ZM; z 5členné 

komise 4 jsou ve střetu zájmu; tak to může rozdělit paní Marková, komise řekne, že se jí to nelíbí a co 

bude pak? To tu již bylo, a právě od toho je zde sportovní komise; pravidla musíte přijmout vy jako 

zastupitelé, pak může podle těch pravidel rozdělovat kdokoli – např. paní Marková a poradní hlas může 

být sportovní komise; proč není materiál ve více variantách? Musíte říci kde je problém, dát návrh 

s konkrétními hodnotami? my jsme zpracovali materiál v dobré víře, na kterém pracovali odborníci na 

sport a z toho nám vznikl tento materiál; nelíbí se mi těch 73% na provoz, lepší by to bylo přidat ve 

prospěch činnosti; možná by bylo nejlepší přeschválit s novou hlavičkou stávající pravidla, abychom 

neměli problém příští rok, a o nových pravidlech dále diskutovat; jsou to necelé 3 měsíce, kdy jsme podle 

starých pravidel měli schválit vyúčtování za rok 2014, bylo to o 1 hlas; komise měla ½ roku aby se 

dohodla na pravidlech, nedokázali se dohodnout, a proto do toho musela vstoupit RM; jsou zde 

subjektivní kolonky; právě že v tomto návrhu těch subjektivních kolonek je co nejméně; změna poměru 

vychází ze současné situace – máme zde klíčová sportoviště pro sport v Turnově – kdybychom je 

nepodpořili, tak by skončili a my bychom museli převzít kontrolu nad těmito sportovišti; pořád mi levněji 

vychází, když se tyto sportoviště stará sportovní subjekt než město; není to investice do cizího majetku, 

ale příspěvek na energie; měli bychom vidět kritéria; hala u nádraží není nezisková, platí zde pronájmy 

docela vysoké, proč bychom měli dotovat provoz; spolky dávají roční závěrečnou zprávu, můžeme 

informace vytahat z nich; zisk si tyto velké sportoviště nerozděluji a výdělečné nejsou; nechceme dotovat 

komerční provoz, tyto prostory jsme vytáhly pryč; rozdělování by mohli mít na starosti místostarosta pro 

sport a vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

 

usnesení ZM č. 394/2015 
 

ZM schvaluje  

Dotační statut města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/7] 
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18. Návrh obecně závazné vyhlášky města Turnov - o místním poplatku za 

komunální odpad   
 

Rozprava:       Na základě schváleného usnesení ZM č. 328/2015 ze dne 24. 9. 2015 Vám předkládáme 

ke schválení zastupitelstvu města upravenou obecně závaznou vyhlášku č. ../2015 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu. 

Jedná se o vyhlášku, která byla posouzená a následně upravená odborem kontroly a dozoru ministerstva 

vnitra ČR. 

 

usnesení ZM č. 395/2015 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku č. ……./2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

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

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

19. Smlouva zapsaného spolku SLUNCE VŠEM - dodatek   
 

Rozprava:       Předkládáme Vám tímto k projednání žádost spolku SLUNCE VŠEM. V souladu s 

článkem IV Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova žádá tento spolek o změnu účelu 

čerpání poskytnuté dotace v celkové výši 250.000 Kč. Jedná se o změnu v rozpočtu uvedeném v žádosti o 

dotaci. Správní rada Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na svém zasedání dne 23. 10. 2015 

doporučila po projednání vyhovět žádosti SLUNCE VŠEM a navrhnout ZM udělit výjimku při poskytnutí 

částky 60.000 Kč na projekt, tedy na investice. Celková částka 250.000 Kč bude čerpána takto: 60.000 Kč 

jako investiční, 120.000 Kč na dovybavení centra a 70.000 Kč bude poskytnuto jako vyrovnávací platba 

na provoz poskytované sociální služby na základě Pověření Rady kraje. Z výše uvedených důvodů je 

nutné upravit smlouvu dodatkem č. 1 

 

Diskuse: p. Jiránek, p. Hocke, p. Kunetka, p. Houšková, p. Špetlík, p. Kříž, p. Hudec, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: na jednání RM jsme se dohodli, že nebudeme ochotni financovat další stavbu; rádi by 

postavili odlehčovací službu – podobná funguje v domově pro seniory; přišli za námi s tím, že by mohli 

dosáhnout na peníze z evropských fondů; Liberecký kraj slíbil kofinancování ve výši 1 mil. Kč, nyní 

přišel s tím, že služeb nejvíce využívají místní obyvatelé a přispěje pouze půlku; my říkáme, že služeb 

využívá široké okolí, mělo by zde být 6 lůžek a my bychom měli dát peníze pouze na projektovou 

dokumentaci; kraj se k tomu postavil, jak se postavil, a byla by velká škoda, kdyby kvůli ½ mil. Kč se 

přišlo o dotaci; my se ohlížíme po dotacích pro naše organizace a domníváme se, že na mnoho z nich 

dosáhneme, počkejme, kolik nám zbyde; jedná se o zařízení s celokrajským záměrem a mne se nelíbí 

postavení LK; diskriminuje ty spolky, kterých nejsou zřizovatelé; pokud bychom schválili dotaci, tak 

bychom investovali do cizího majetku – a to jsme před chvílí řešili jako velký problém; nebylo by to 

poprvé – my jsme napočítali, že město nacpalo do cizích subjektů přes 2 300 000 Kč; jedná se již o 

schválenou dotaci a pouze se přesune použití těch 60 tis. Kč na projekt 

 

usnesení ZM č. 396/2015 
 

ZM schvaluje  

udělení výjimky v čerpání dotace pro zapsaný spolek SLUNCE VŠEM a schvaluje dodatek č. 1 o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova, uzavřené mezi městem Turnov a organizací 

SLUNCE VŠEM z.s.. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/4] 
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20.  Odměny medailistům   
 

Rozprava:       Předkládám Vám návrh rozdělení odměn medailistům z olympijských her, mistrovství 

světa a mistrovství Evropy za rok 2014.  V rozpočtu Města je pro letošní rok schválena částka 50.000 Kč, 

v případě jakéhokoli jiného rozhodnutí ZM je nutné přijmout následně rozpočtové opatření v odpovídající 

výši.  

 

Diskuse: p. Mikula, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: z jakého roku jsou ta pravidla? Pravidla jsou z roku 2010; v roce 2013 byla přijata 

směrnice, která tyto pravidla zrušila 

 

usnesení ZM č. 397/2015 
 

ZM schvaluje  

odměny medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za rok 2014 dle návrhu v celkové 

výši 50 000 Kč. 

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

21. Udělení dotace z kulturního fondu města   
 

Rozprava:       Předkládáme vám ke schválení dotaci xxxxxxxxxxxxx na publikaci Ladislav Karoušek. 

Žádost posoudila Správní rada kulturního fondu. Žádost je v souladu s pravidly pro poskytování 

finančních dotací pro kulturní aktivity na území města Turnova, proto ji Správní rada Kulturního fondu 

doporučuje ke schválení. Ladislav Karoušek (1926-1991) byl turnovským rodákem. Vystudoval střední 

šperkařskou školu v Turnově a poté Akademii výtvarných umění v Praze. Karoušek měl letní ateliér na 

Frýdštejně, odkud vyrážel do okolí za dlouhodobě převažujícím zdrojem inspirace, jeho rodnou krajinou 

včetně městského prostředí Turnova. Připravovaná monografie představí Ladislava Karouška jako 

mimořádného malíře, jehož životním tématem se stal kraj jeho dětství, kraj Liberecký, kam se celý život 

vracel malovat a jehož neopakovatelný umělecký portrét svým dílem vytvořil. 

 

Diskuse: --- 

 

usnesení ZM č. 398/2015 
 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční dotaci na publikaci Ladislav Karoušek ve výši 15.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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p. Hudec – vandal zdemoloval několik výloh; začal v Hluboké ulici a skončil v Husově ulici a 

jak to, že nebyl dopaden díky kamerovému systému, MP měla hned začít konat 

p. Hocke – člověk byl opilí, ukradl barovou židli ve Slavii, strážníci nebyli na služebně, byly na 

výjezdu u zásahu při domácím násilí; dorazili zpět a okamžitě jej se státní policie začali 

pronásledovat; utekl do Skálovy ulice; nebyl zavřen průchod u muzea a pachatel se dostal 

nahoru, kde byl dopaden; neshledal jsem pochybení 

p. Hudec – ona ho honí policie a on během toho ještě rozbíjí další výlohy? 

p. Hocke – ano, byl zcela v tranzu;  
 

 

V Turnově dne 3. prosince 2015 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Arnošt Černý 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ivan Kunetka 

ověřovatel zápisu 

 


