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Zápis 

12. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 17. 12. 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, Eva Kordová, Jiří Kos, 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: Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda 

Nepřítomni: Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda, Ivan Kunetka 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, p. Novák – starosta Ohrazenic, p. Bartoníček, p. 

Trucka, p. Havel – fotbalový klub 

Ověřovatelé: Eva Kordová, Bc. Zbyněk Báča 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

Přítomno 20 občanů 

 

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

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

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

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

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

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

 

1. Úvod   
 

Rozprava:        
p. Hocke 

- vložení bodu - Veřejná sbírka pro firmu AGBA – na začátek programu 

- vložení bodu - Projekt Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov - za změnu územního plánu 

- vložení bodu - Transparentnost města, přítomnost úředníků – před příspěvky občanů 
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usnesení ZM č. 399/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplnění bodů. 

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

2. Veřejná sbírka pro firmu AGBA   
 

Rozprava:       V úvodu bylo poděkováno hasičské jednotce Města Turnova a Městské policii Turnov za 

pomoc při zásahu v areálu firmy Agba, v.o.s. 
 

Návrh na zřízení sbírkového konta pro pomoc firmě Agba, v.o.s., kterou 3. prosince 2015 postihl požár, 

při němž zahynuly dvě osoby a další byly zraněny. Sbírka je určená pro firmu Agba a rodiny obětí požáru. 

Návrh byl iniciován zastupiteli panem Jiránkem, Zikudou a Sekaninou. Účet bude zřízený jako 

transparentní. Město Turnov navrhuje vložit částku 50.000,- Kč. Na samotném zásahu se podílela 

turnovská jednotka hasičů – od 3. do 6. prosince 2015 na místě zasahovalo 21 mužů jednotky. Po celou 

dobu na místě zasahovala také městská policie. Pan starosta nabídl v této nelehké situaci firmě Agba 

pomoc. Firma o kryté skladovací prostory a případně kontejner na odpad. Dále byly osloveny městem 

ostatní firmy působící v areálu průmyslové zóny Vesecko, zda by byly ochotny poskytnout skladovací 

prostory, dále se už domlouvaly firmy mezi sebou. 
 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: město by mělo reflektovat, že lidé nebyli informovaní daleko dříve; v každém případě 

je co zlepšovat, ale nemyslím si, že bychom udělali nějakou chybu, záměrem není vyprovokovat paniku; 

zásah byl pod vedení libereckých hasičů a hořela soukromá firma; my jsme postupovali dle instrukcí, 

první hlášení bylo pouze pro oblast Daliměřic, když se požár nedařilo hasit, ve chvíli, kdy se změnil vítr, 

bylo hlášení pro celý Turnov; máme informovat občany; bylo třeba zajistit například stravu pro 150 lidí – 

obědy, večeře, snídaně…. 

 

usnesení ZM č. 400/2015 
 

ZM schvaluje  

konání veřejné sbírky na celém území České republiky za účelem shromáždění finančních 

prostředků na pomoc firmě AGBA v.o.s., Vesecko 488, 51101 Turnov, sbírka proběhne formou 

shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním transparentním účtu 

zřízeném pro tento účel u banky.  Sbírka započne dle § 7, zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách a bude ukončena 31. 3. 2016.ZM schvaluje konání veřejné sbírky na celém území ČR. 

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

usnesení ZM č. 401/2015 
 

ZM schvaluje  

finanční dar ve prospěch veřejné sbírky pro firmu Agba, v. o. s., Vesecko 488, 51101 Turnov, ve 

výši 50.000,- Kč. 

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

3. Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v  Turnově   
 

Rozprava:       Město Turnov spolu s obcí Ohrazenice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) 

připravuje uzavření rámcové dohody o vybudování nájezdu ze silnice III/2797 na silnici I/10 v 

Ohrazenicích u prodejny Ford současně s vybudováním Jižního sjezdu ze silnice I/10, I/35 na silnici 

III/28728 – Fučíkova ulice. 

Souběžně budované stavby by měly vyřešit: 
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- v případě sjezdu a nájezdu v Ohrazenicích navedení dopravy na průtah z obcí Pěnčín, Čtveřín, Svijanský 

Újezd a dalších, 

- v případě sjezdu a nájezdu ve Fučíkově ulici provoz kamionové dopravy do areálu firmy Grupo Antolin 

Turnov, Krajské správy silnic Libereckého kraje.  

Cílem je odlehčení dopravy v Nádražní ulici jak v části Turnova, tak Ohrazenic a zamezení průjezdu 

nákladních automobilů Fučíkovou ulicí. 

Kompletní technická studie je uložena na webu města: http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-

rozvoj-a-mpz/dopravni-arozvojove-studie/jiznisjezd-ze-silnice-i-10-i-35-na-silnici-iii-28728-fucikova-

ulice-v-turnove.html 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Novák, p. Varga, xxxxxxxx – občan, p. Šmiraus, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: historie tohoto nájezdu sahá již do roku 2001; situace není jednoduchá, vždy zde budou 

strany, které budou souhlasit a proti tomu budou protinávrhy; proto se nám zde scházejí i petice s 

odlišnými názory; proč jsou spojovány nájezdy u Fordu a sjezd ve Fučíkově ulici dohromady; již v roce 

2001 byly dvě petice, které byly podepsány tak 187 občany; již v té době nevyhovovaly limity na 

dopravu; opět se budou muset dělat výjimky, jelikož podle normy mají být sjezdy a nájezdy po 800 

metrech; my navrhujeme kruhovou křižovatku u pumpy – z Mladé Boleslavy na Českou Lípu je kruhová 

křižovatka na 4 proudé silnici; proč se nezakáže vjezd vozidel nad 3,5 t do Nádražní ulice? proč máme my 

řešit zásobování Antolinu?  projednávání bylo odloženo, jelikož jsme neměli k dispozici dopravní model a 

ještě bylo třeba tuto problematiku projednat na radě města; žádná z petic není více preferovaná; spojení 

staveb je z důvodu, že lidé z Ohrazenic mají strach, aby se jim kamionová doprava nedostala do obce; 

nové sčítání vozidel ve Fučíkově ulici je součástí studie dopravních vztahů; pokud se cítíte ohroženi 

hlukovými limity, dejte podnět na správu komunikace, že něco není v pořádku – stejně tak jako se děje 

v Palackého ulici – i zde je jasný impulz od občanů; protihlukové stěny by měly být postupně opraveny; 

při projektování tvaru komunikace, nájezdu či sjezdu, musíme vycházet ze stavu, jaký zde máme; je 

pravda co říkáte o normách, ale je také pravda, že díky těmto stavbám nám vznikne objízdná trasa 

v případě nenadálé potřeby a pokud již máme obec či město protnuté takovou to velkou komunikací, je 

škoda k ní nenavést další trasy; jedná se i o mezinárodní komunikaci na Harrachov; lidé od Ohrazenic 

dále musejí projet Nádražní ulicí, aby se dostali na směr na Jičín; mohli bychom zakázat vjezd těžkých 

vozidel do Nádražní ulice, ale nadřízený orgán by nám to neschválil, že k tomu nemáme důvod; 

v minulosti nedošlo k dohodě kvůli směně bydlení, jelikož se obyvatelé nedokázali dohodnout; i tento 

sjezd zde byl, ale byl přímo proti bytovce, teď je projektován sjezd dále 

 

usnesení ZM č. 402/2015 
 

ZM projednalo  

zprávu o zpracování technické studie „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 

(Fučíkova ulice) v Turnově“. 

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

usnesení ZM č. 403/2015 
 

ZM souhlasí  

se záměrem realizace Jižního sjezdu ve Fučíkově ulici současně s oboustranným připojením 

komunikace u prodejny Ford v Ohrazenicích na silnici I/10, I/35. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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usnesení ZM č. 404/2015 
 

ZM souhlasí  

se zajištěním výkupu pozemku p.č. 2263 a  obytného objektu čp. 1248 na stavební parcele č. 

2262 v k.ú. Turnov pro stavbu Jižního sjezdu dle Smlouvy o budoucí smlouvě směnné ze dne 15. 

1. 2001. 

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

usnesení ZM č. 405/2015 
 

ZM neschvaluje  

směnu nemovitostí pozemku ppč. 25/13 a St. 312 s obytným objektem čp.149, vše v k.ú. 

Ohrazenice za odpovídající nemovitost s pozemkem v k.ú. Turnov. 

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

  

4. Schválení Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov   
 

Rozprava:       Zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 254/2015 ze dne 25.06.2015 schválilo podnět 

k pořízení Změny č. 1 Územního plánu Turnov. Návrh na pořízení změny byl zastupitelstvu předložen na 

základě jeho dřívějšího usnesení č. 302/2014, kterým uložilo odboru rozvoje města zahájit první 

aktualizaci územního plánu v roce 2015. Po přípravných pracích byl Městským úřadem Turnov, odborem 

rozvoje města (dále jen „pořizovatel“) ve spolupráci s určeným zastupitelem města Turnov zpracován 

návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov, a to v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky 500/2006, o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. V rámci projednání návrhu zadání ve stanovené lhůtě 12.10.2015 – 11.11.2015 pořizovatel 

obdržel 15 vyjádření s požadavky dotčených orgánů, ostatních orgánů a organizací a krajského úřadu. 

Sousední obce neuplatnily žádné podněty. Dále bylo uplatněno 17 připomínek. Přehled podkladů je k 

dispozici k nahlédnutí na MÚ Turnov - odboru rozvoje města. Zadání a orientační zákresy jednotlivých 

návrhů na změny a připomínek jsou zveřejněny na internetové stránce 

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

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: velká řada požadavků je nesmyslná, ve které fázi do procesu vstoupí město? město 

vstoupí, až všechny žádosti projdou sítem přes všechny dotčené orgány státní správy; poté to půjde do 

komisí rozvoje města, životního prostředí a dopravní, následovat bude pracovní porada zastupitelů 

 

usnesení ZM č. 406/2015 
 

ZM schvaluje  

v souladu se zněním § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov. 

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

5. Projekt Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov   
 

Rozprava:       Na podzim roku 2014 obdrželo město dopis od Fotbalového svazu, který sděloval, že 

fotbalový klub a město Turnov mělo v roce 2015 obdržet dotaci na výstavbu fotbalového stadionu s 

umělou trávou. Na základě jednání RM zadal odbor správy majetku vypracování ověřovací studie pro 

umístění fotbalového hřiště s umělým povrchem (trávou) na území města Turnova. Byly prověřovány 

lokality v ulici 1. máje, Koškova ulice (bývalé škvárové hřiště) a lokalita v Maškově zahradě. Všechny 

varianty i s propočtem odhadovaných investičních nákladů. Po projednání s fotbalovým klubem byla jako 

nejvhodnější preferována lokalita v Koškově ulici. Je v blízkosti fotbalového areálu, nemusí se řešit 
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zázemí pro hřiště, naproti tomu je zde velkou nevýhodou, že lokalita je v záplavovém území. Hřiště dle 

projekčního řešení bude před stoletou povodní ochráněno železobetonovou zdí, násypem, na kterém bude 

hřiště vybudováno, mechanickými klapkami na systému drenáží a jílovou těsnící vrstvou. 
 

Předpokládané investiční náklady: 

- rozpočtované náklady na stavbu fotbalového stadionu jsou 22 mil.Kč (vč. DPH), předpokládané snížení 

v rámci výběrového řízení by mohly být cca 17 mil.Kč vč. DPH (cca 22% snížení) 

- cca 7 mil.Kč je obsaženo v násypovém tělese, který musí být pod hřištěm proveden (protipovodňové 

opatření) 

– tuto částku se snažíme ponížit dovozem a deponií vhodného materiálu zcela zdarma či za velmi nízké 

ceny 

- dotace MŠMT (rekonstrukce stávajícího tréninkového hřiště, nositel fotbalový klub, udržitelnost 

projektu 10 let) – poměr 80/20 % - 13,6 mil.Kč 

- spoluúčast města, fotbalového klubu (odhad 20% nákladů) 3,4 mil.Kč (až 4,4 mil.Kč, kdyby se soutěžení 

nepodařilo) 

Propočet vychází z projektu k provedení stavby a pravidel dotačního programu platného pro rok 2016. 

 

Předpokládané provozní náklady 

Dosypání granulátu, vyčesání: 70 tis.Kč/ročně 

Osvětlení (5 měsíců, 16:00-22:00, 32 kW, 4Kč kW/h) 100 tis.Kč/ročně 

Mzda - stávající zaměstnanec 

Voda skrápění ze stávající studně (občas) 10 tis.Kč/rok 

Odklízení sněhu cca 20 tis.Kč/rok (odhad dle sněhových podmínek) 

Celkem: 200 tis.Kč/rok 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Knížek, p. Šmiraus, p. Soudský, p. Uchytil, p. Havel, p. Červinková, p. 

Svobodová, p. Rezler, p. Sekanina, p. Hodík, p. Kordová, p. Houšková, p. Špetlík, p. Frič 

 

V diskusi zaznělo: není zde prostor pro trénink v zimním období – pronájem hal se prodraží, je to 

složitější pro dojíždějící rodiče; na Vesecku je velké množství sutě – navrhuji použít na násypové těleso 

deponie; dotační titul končí v lednu, nebude ještě dokončen převod majetku, nebudeme mít problém? měli 

bychom se zamyslet do jaké výše dotace jsme ochotni jít; suť ze sběrného dvora na Vesecku by z části šla 

použít – zemní val budeme muset řešit klasickým způsobem (zemina+vápnění); převod majetku by byl 

problém, pokud bychom získali dotaci a on nebyl dokončený; při podání žádosti bychom problém neměli 

mít; vždy budeme muset předložit zastupitelstvu žádost o kofinancování projektu; v rozpočtu na rok 2016 

máme rezervu 2 mil. Kč; čekáme, jaký bude zůstatek; my jsme také měli dotaci a museli jsme do týdne 

odpovědět, zda ji přijímáme; zákon o obcích hovoří o 10 dnech na svolání ZM, ale pokud je to nutné, je 

možné ihned; bylo by hezké, kdyby se někdo již zamýšlel nad propojení sportovního areálu Maškovky 

s druhou stranou břehu Jizery, kde je fotbalové hřiště, tenisové kurty atd.; to by se nám líbilo také, ale 

zatím vhodný dotační titul nebyl; fotbalové hřiště s dotací je proti tomu docela dobrý návrh; kolik máme 

mládeže, která trénuje; máme 170 aktivních členů, kteří platí příspěvky – z toho máme 110 mládeže; 

bohužel ve věku 10 – 13 let nám přecházejí do Liberce či Jablonce; my se pohybujeme na úrovni náborů a 

přípravek; hřiště bude sloužit nejen pro fotbal, stejně tak jako hokejový stadion slouží všem; je pěkné 

souznění při sportu, obdobné souznění je očekáváno i při sociálních, kulturních či školských projektech; 

věřím v dobrou vůli pro rok 2016 

 

usnesení ZM č. 407/2015 
 

ZM bere na vědomí  

podání žádosti FK Pěnčín-Turnov, o.s. (od 1.1.2016 FK Turnov, z.s.) na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, program 133510 na projekt „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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usnesení ZM č. 408/2015 
 

ZM souhlasí  

s finanční spoluúčastí Města Turnov ve výši max. 20% z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na 

akci „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ v případě získání dotace Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, program 133510 na tuto akci, za předpokladu aktivní účasti města na 

administraci, organizaci, výběrového řízení na dodavatele a dozoru na stavbě. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 409/2015 
 

ZM souhlasí  

se zahájením hrubých terénních úprav na stavbě „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ v 

jarních měsících roku 2016 s cílem minimalizovat finanční náklady na tuto fázi projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

6. Žádost Technických služeb Turnov o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova 

- nákup kontejneru pro pytlový sběr   
 

Rozprava:       Odbor životního prostředí obdržel žádost Technických služeb Turnov, spol. s r. o. o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města na nákup kontejneru pro pytlový sběr tříděných odpadů v souvislosti 

se změnami pytlového sběru od 1. 1. 2016.  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Báča, p. Svobodová, p. Hocke, p. Mikula, p. Hodík, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: bylo by dobré do usnesení doplnit, že nákup bude hrazen z Ekocomu; jak bude zajištěn 

zámek s kódem a jaká bude distribuce kódu k občanům – je 17. prosince; je škoda, že lidé ještě v tuto 

dobu nejsou přesně informováni; kontejner bude do konce ledna otevřen a pak bude fungovat zámek na 

kód, který registrovaní občané získají na odboru životního prostředí; proč si musejí Technické služby 

Turnov žádat? je to pouze kvůli Ekocomu? peníze z Ekocomu lze použít pouze do oblasti třídění odpadu – 

kontejnery, ale i vzdělávaní a environmentální výchovu; proč nám to pouze TST nevyfakturují? pak by to 

nemohlo být z Ekocomu proplaceno 

 

usnesení ZM č. 410/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace z rozpočtu města z fondu Ekocomu ve výši 96.960,- Kč pro Technické služby 

Turnov,s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, IČ 25260260 na nákup kontejneru pro zajištění 

pytlového sběru tříděných odpadů od 1. 1. 2016. 

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

usnesení ZM č. 411/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace na nákup kontejneru pro Technické služby Turnov, s.r.o. a souhlasí 

s jejím podpisem starostou města. 

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

7. Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U Nádraží, 4. etapa - podání 

žádosti o dotaci, příslib financování   
 

Rozprava:       Panelové sídliště U nádraží bylo postaveno v letech 1961 – 70. Od této doby přešla většina 

objektů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníku již rekonstruovalo většinu panelových domů na 
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sídlišti. Pozemky a vybavenost sídliště zůstávají ve vlastnictví města, které zajišťuje jeho údržbu. V rámci 

Podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) „Podpora regenerace panelových sídlišť“ je 

možné zajistit rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení, úpravu a obnovu zeleně, oddychových 

ploch, hřišť apod. 

 

V roce 2011 město obdrželo dotaci 4 mil. Kč. Celkové náklady za stavební práce činily 7,9 mil. Kč. V 

roce 2012 město z vlastních prostředků investovalo cca 5,1 mil. Kč. V roce 2015 byly VHS Turnov 

realizovány stavební práce ve Sportovní ulici, a město na ně poskytlo příspěvek 1,8 mil. Kč. Pro rok 2016 

se projektově připravuje 4. etapa a OSM zároveň připravuje žádost o dotaci, která se předkládá MMR do 

15.1.2016. Z toho je částka max. 4mil Kč jako dotace z MMR a cca 2,7 mil. Kč jako vlastní podíl města 

Turnova. Odhad nákladů je orientační. Reálné náklady budou známy až po výběrovém řízení na 

dodavatele.  

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 412/2015 
 

ZM schvaluje  

v případě obdržení dotace realizaci akce "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U 

nádraží, 4. etapa“ v roce 2016. 

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

usnesení ZM č. 413/2015 
 

ZM schvaluje  

dofinancování akce "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 4. etapa“ v 

případě získání dotace ve výši minimálně 30% z rozpočtových nákladů této akce v roce 2016. 

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

8. Rozpočtového opatření č. 4 na rok 2015   
 

Rozprava:       Rozpočtového opatření č. 4 na rok 2015. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 10.760.349 

Kč, v této částce je zejména navýšení v daňových příjmech – daň z hazardu ve výši 3,4 mil. Kč a správní 

poplatky ve výši 0,9 mil. Kč, a navýšení v kapitálových příjmech ve výši 5 mil. Kč z prodeje pozemků. 

Celkové výdaje se snižují o 4.691.301 Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 11.659.699 Kč a kapitálové 

výdaje se snižují o 16.351.000 Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací a vytvoření 

rezervy pro rok 2016 ve výši 12.146.000 Kč. V kapitálových výdajích se snižuje a přesouvá do roku 2016 

vklad do společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. na výstavbu Maškovy zahrady dle proplacených 

faktur v roce 2015 o 15.882.450 Kč na částku 133.527.550 Kč. Financování se snižuje o částku ve výši 

15.451.650 Kč, zapojení počátečního stavu sportovního fondu (58 tis. Kč), zapojení počátečního stavu 

bytového fondu (450 tis. Kč) a snížení výše čerpání přijatého dlouhodobého úvěru o částku 15.960 tis. Kč 

na vklad do společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. na realizaci Maškovy zahrady a přesun jeho 

čerpání do roku 2016. Návrh rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování.  

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 414/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

357.959.525 Kč, navýšením o částku 10.760.349 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

455.621.875 Kč, snížením o částku 4.691.301 Kč, a financování ve výši 97.662.350 Kč, snížením 

o 15.451.650 Kč. 

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

9. Návrh rozpočtu města Turnov pro rok 2016   
 

Rozprava:       Návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2016. Příjmy předpokládáme ve výši 

313 908 tis.Kč, v běžných výdajích ve výši 255 194 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 76 660 tis.Kč 

a financování ve výši 17 946 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl 

mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2016 se celkové zadlužení města sníží o částku 20 166 tis. 

Kč (splátky úvěrů), během roku 2016 budeme dočerpávat poskytnutý dlouhodobý úvěr z roku 2015 ve 

výši 26 mil. Kč na investice (výstavba areálu Maškova zahrada), a to na částku 102 818 tis. Kč 

(dlouhodobé úvěry).  

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Mikula, p. Chodaničová, p. Báča, p. Hocke, p. Sekanina, p. Kordová, p. Špetlík, p. 

Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: návrh rozpočtu prošel finančním výborem, pár připomínek bylo již zapracováno před 

pracovní poradou ZM a doporučili jsme jednomyslně schválit; není vidět částka na projekt ZŠ Mašov, 

v kolonce komunikací je opět méně prostředků; školské projekty půjdou do programu ZM v lednu; ve 

chvíli, kdy projdou hlasováním ZM, máme v rozpočtu rezervu; v letošním roce se nám podařilo udělat 

cestu v Pelešanech a o tuto částku jsme ponížili rozpočet pro komunikace na rok 2016; až budeme vidět 

konečný stav na účtech, bude možnost se bavit o navýšení rozpočtu na komunikace; budeme mít s největší 

pravděpodobnosti fotbalové hřiště s umělou trávou, ale je zde stále mnoho komunikací, které jsou málo 

zpevněné, čekají na opravu; v určité chvíli si předešlé ZM vybralo velký projekt a my jej nyní musíme 

dovést do konce; poté se může pustit do malých projektů, které po částech začínáme chystat; rozhodli 

jsme se jít cestou prodeje bytů, byl zde návrh získané finance vložit do modernizace bytové fondu a 

pokud ne, tak by bylo vhodné do sociální oblasti – sport se podporuje ve velké míře; navýšení částky na 

řádku 298 o 200 tis. Kč na nákup registračních pokladen pro KCT oproti tomu ponížení ř. 399 – rybníčky 

u Šetřilovska 

 

Návrh pan Mikula 

usnesení ZM č. 415/2015 
 

ZM schvaluje  

navýšení příspěvku pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - řádek 298 o 200 tis. Kč za účelem 

nákupu registračních pokladen pro gastroprovoz KC Střelnice. Oproti tomu ZM ponižuje řádek 

399 – revitalizace šetřilovských rybníčků o 200 tis. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/2/7] 
  

 

 

 

 

 

 



9  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 17. 12. 2015 

usnesení ZM č. 416/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočet města na rok 2016 dle tabulky č. 1 a rozpočty peněžních fondů na rok 2016 s úpravou 

předchozího usnesení. 

Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu: 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 313 908 240,00 Kč 

z toho: 

daňové příjmy 213 695 000,00 Kč 

nedaňové příjmy 58 470 000,00 Kč 

kapitálové příjmy 12 230 000,00 Kč 

transfery 29 513 240,00 Kč 

 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 331 854 240,00 Kč 

z toho: 

běžné výdaje 255 194 240,00 Kč 

kapitálové výdaje 76 660 000,00 Kč  

 Financování ve výši 17 946 000,00 Kč 

 z toho: 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 12 152 465,00 Kč 

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 25 960 000,00 Kč  

splátky půjček – 20 166 465,00 Kč. 

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

usnesení ZM č. 417/2015 
 

ZM schvaluje  

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši 

a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze č. 1. 

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

10. Transparentnost města   
 

Rozprava:       Jedná se o export docházky úředníků na web, tak jako to mají např. Semily.  

 

Diskuse: p. Loukota, p. Svobodová, p. Tomsa, p. Soudský, p. Hodík 

 

V diskusi zaznělo: z uživatelského hlediska mám často problém se orientovat na webu jiných měst – 

spojit tuto přítomnost přímo s kontakty by se mi zdálo, jako nejlepší varianta; je to dobrá připomínka; 

racionální důvod k tomuto kroku stále nenacházím; vždy se domluvím telefonicky, zda je úředník na 

pracovišti či v terénu – přítomnost pro mne není vypovídající; používáme více PC než telefon, a pokud 

vidím, že úředník není přítomen, tak již nemá cenu volat; občan, který nemá zkušenosti s chodem 

městského úřadu, tak si najde konkrétního úředníka – smyslem není kontrola docházky úředníků 

 

usnesení ZM č. 418/2015 
 

ZM ukládá  

tajemníkovi Městského úřadu propojit informace o kontaktech na jednotlivé úředníky na 

webových stránkách města s informací o jejich přítomnosti na městském úřadu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/5] 
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11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:        
xxxxxxxxxx -  domluvení schůzky s paní místostarostkou Mgr. Svobodovou     

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12. Přestávka 

   
 

13. Petice občanů za řešení neudržitelné dopravní situace v Nádražní ulici   
 

Rozprava:       Starosta města obdržel dne 19. listopadu 2015 petici „Za řešení neudržitelné dopravní 

situace v Nádražní ulici podpořením realizace dopravních napojení na silnici I/35 v Ohrazenicích a 

Fučíkově ulici v Turnově“. 

Petice byla podpořena celkem 32 podpisy fyzických osob, všichni občané města. Přestože žádost 

nepodpořilo více než 0,5% občanů města a nenaplňuje tím znaky tzv. „kvalifikované žádosti“, rozhodlo 

vedení města předložit a projednat uvedenou petici jako žádost občanů města na nejbližším řádném 

zasedání zastupitelstva města. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 419/2015 
 

ZM projednalo  

Petici občanů města „Za řešení neudržitelné dopravní situace v Nádražní ulici podpořením 

realizace dopravních napojení na silnici I/35 v Ohrazenicích a Fučíkově ulici v Turnově“ a bere 

na vědomí podporu realizace těchto opatření. 

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

14. Jmenování správní rady sportovního fondu   
 

Rozprava:       Na minulém zasedání zastupitelstva města jsme schválili Statut sportovního fondu 

společně s celým Dotačním statutem.  

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 420/2015 
 

ZM odvolává  

členy správní rady Sportovního fondu Města Turnova k 17. 12. 2015 : PhDr. Mgr. René Brož, 

RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Bc. Jindřich Kořínek, Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda. 

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

usnesení ZM č. 421/2015 
 

ZM jmenuje  

členy správní rady Sportovního fondu Města Turnova k 18. 12. 2015: Mgr. Jana Svobodová, 

Mgr. Martina Marková, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
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15. Zpráva o finanční činnosti dobrovolného svazku Mikroregion Jizera v roce 2015  
 

Rozprava:       Protože jsme členem dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion Jizera, je třeba vzít 

jako členská obec na vědomí zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera za rok 2015 –písmo. 

 
Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 422/2015 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera za rok 2015. 

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

16. Greenway Jizera: dotace na údržbu   
 

Rozprava:       Sdružení Český ráj jako nezisková organizace nemůže ze svých prostředků financovat 

údržbu Greenway Jizera, proto by se na údržbě měly podílet a skládat obce, které podepsaly smlouvu o 

partnerství v roce 2010. Sdružení Český ráj zřídí pro tyto potřeby fond na údržbu Greenway. 

V roce 2015 byly skutečné náklady na Greenway vyčísleny na částku 130.000,- Kč, kterou uhradilo 

Sdružení Český ráj. Dne 16. 10. 2015 se konala schůzka na úrovni starostů, kde byl dohodnut klíč 

participování na této částce, který ctí smlouvu o spolupráci z roku 2010 a schválenou metodiku rozdělení 

podílů. Na město Turnov tak připadá částka 84.053,- Kč. Následně by dotace do fondu na údržbu 

Greenway měla být ve výši 250.000,- Kč (rozdělena opět ve stejném poměru podle klíče uvedeného ve 

smlouvě o partnerství z roku 2010 a respektované metodiky dělení podílů). Do fondu by měly přispívat 

také soukromé subjekty, které na existenci Greenway profitují. Jednání v tomto smyslu již Sdružení 

Český ráj započalo. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Báča, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: ostatní obce – Modřišice, Přepeře, Příšovice, Svijany – by rády pokračování a o to 

důležitější je nastavit model na rozpočítávání nákladů na údržbu; Sdružení Český ráj by se mělo zamyslet 

nad technickým stavem obou mostů; nepochopil jsem ty „šikany“; obě zmiňované mostovky jsou předány 

jako reklamace – k opravě dojde; „šikany“ jsou kvůli přejíždění těžké techniky přes cyklostezku 

 

usnesení ZM č. 423/2015 
 

ZM schvaluje  

dotaci pro Sdružení Český ráj na údržbu Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný pro rok 2015 

ve výši 84 054 Kč,- dle Smlouvy o partnerství na projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky – 

Líšný ze dne 25. 1. 2010 a metodiky dělení podílů. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
  

V Turnově dne 18. prosince 2015 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Bc. Zbyněk Báča 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

 


