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Zápis 

1. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. 01. 2016 

 

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, Mgr. Michal 

Loukota, Jiří Rezler, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 

Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, RNDr. Josef 

Uchytil, DiS., František Zikuda 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Ing. Vítězslav Sekanina MUDr. Daniel 

Hodík, Ivan Kunetka, Ing. Tomáš Tomsa 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Ing. Vítězslav Sekanina 

Ověřovatelé: Šárka Červinková, Eva Kordová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Renáta Šulcová, Mgr. Filip Stárek 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

 

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:       Přesun bodu Fotbalové hřiště s umělou trávou - zadání hrubých terénních úprav -za 

všechny body OSM. 

 

usnesení ZM č. 1/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov   
 

Rozprava:       Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada pokračuje dle schváleného harmonogramu 

prací. 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada ke dni 20.1.2016: 

Smlouva o dílo:        175.136.374,- Kč bez DPH   

Dodatek č.1.:            nemá dopad na zvýšení ceny díla  

Dodatek č.2:          + 1.514.272,- Kč bez DPH  

Dodatek č.3:          + 1.096.791,- Kč bez DPH 

Celkem:          177.747.437,- Kč bez DPH  

Proplaceno ke dni 20.1.2016 – 138.990.799,57 Kč bez DPH 

 

SO 02 Objekty koupaliště- vstupní objekt, strojovny, přístřešek u brouzdaliště 

Na vstupním objektu je provedena kompletní hrubá stavba. V objektu jsou provedeny omítky, rozvody 

vody, elektro, dokončuje se dřevěný obklad na vnějším plášti objektu, provádějí se keramické obklady. 

Stavebně jsou dokončeny strojovny, provádí se izolace, a propojení technologií mezi bazénem, 

strojovnami a vstupním objektem. 

SO 03 Nerezové bazény, brouzdaliště, brodítka 

Na bazénu jsou práce již téměř hotové včetně obsypu (chybí drobné prvky, které se nainstalují až těsně 

před koncem stavby – např. mřížky na dně bazénu, mřížka na přelivovém žlábku …). Bazén je již 

napuštěn a probíhá kontrola těsnosti. Na dětském bazénku jsou také práce téměř dokončeny. Provádí se 

propojení do strojovny. Na altánu u dětského bazénku práce probíhají. 

SO 04 Tobogány a skluzavky 

V prostoru atrakcí je provedena ocelová konstrukce. V současné době se provádějí práce na instalaci 

samotných prvků skluzavek a tobogánů.  

SO 05 Venkovní občerstvení 

Venkovní občerstvení u in-line dráhy je provedeno v hrubé stavbě, jsou zde provedeny výplně otvorů, ZTI 

a omítky.  

SO 06 Úpravy venkovních ploch – areál 

Na víceúčelovém hřišti s umělou trávou jsou dokončeny podkladní vrstvy a položeny krajové obrubníky.  

Na in-line dráze se průběžně pracuje. V průběhu stavby jsme museli pozměnit projektovou dokumentaci 

komunikací, tak aby byla zajištěna příjezdová cesta pro čištění kanalizačního potrubí s dostatečnou 

únosností včetně plochy pro otáčení čistícího vozu SČVaK. V prostoru koupaliště jsou provedeny 

podkladní vrstvy zpevněných ploch a chodníčků. Další práce budou pokračovat po zlepšení klimatických 

podmínek. 

SO 10 Skatepark 

Na místě budoucího skateparku jsou již vymodelovány podkladní vrstvy. Zemina neměla předepsanou 

únosnost, tak zde bylo provedeno zvápnění zeminy na předepsané hodnoty. Byla vybrána firma  

Techramps z Krakowa (Polsko). Investor prověřil osobně realizace od této firmy a na základě dobrých 

referencí souhlasil s touto subdodávkou. 

Inženýrské objekty 

Na inženýrských sítích probíhají plynule montážní práce vodovodu, kanalizace, plynu, telefonu, kabelů 

NN, VO. Inženýrské sítě v úrovni páteřních rozvodů jsou dokončeny. Chybí dokončení montáže 
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konečných prvků, poklopů a hlavic. Bude osazeno při dokončení komunikací. Další práce, které jsou již 

zadány je výroba prvků pro dětské hřiště a dodávka mobiliáře. 

 

Odstraňování závad na zimním stadionu: 

Objevují se menší závady, které jsou odstraňovány za provozu. Větší závada je akustika zimního stadionu, 

která je nedostačující (předběžný cenový návrh na akustické desky – projekčně cca 1mil. Kč). Vzhledem 

k rozborů vody ( nevhodná tvrdost vody pro výrobu ledu) se hledá řešení pro zkvalitnění ledové plochy. 

Nyní funkční úpravna vody - do vody se musí přidávat chemické látky, které mají za následek vyšší 

provozní náklady na výrobu ledu. Jedno z možných řešení, ke snížení finančních nákladů je zabudování 

osmózního zařízení. Prověřuje se návratnost. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke, p. Soudský, p. Černý 

 

V diskusi zaznělo: jak probíhá výstavba skateparku? v časovém harmonogramu zatím žádné problémy 

nejsou, ale jsou se subdodavatelem; průběžně je řešíme, skatepark bude stavět polská společnost, která 

mimo jiné postavila skatepark ve Szklarske Porebe a Lillehammeru; s výstavbou by měli začít příští 

týden, pokud nezačne mrznout; za hokejisty bych chtěl opět velmi poděkovat – hala funguje dobře; 

v březnu zde proběhnou 2 zápasy dívek Francie – Česká republika; za hasiče jsme si objednali 

individuální prohlídku a byli jsme spokojeni; jsem rád, že i tak veliká stavba je obecně vnímána pozitivně 

 

usnesení ZM č. 2/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu výstavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov". 

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

3. Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova   
 

Rozprava:       Na základě schválení záměru prodeje RM a ZM pozemku parc.č. 846 zast.pl.  a nádvoří o 

výměře 725 m2, k.ú. Turnov, jehož součástí je stavba Turnov čp. 81, bydlení, formou prodeje 

jednotlivých bytových jednotek současným oprávněným nájemníkům bytů v tomto domě a částí 

přiléhajících pozemků dle geom. plánu u pozemků parc.č. 843/1, 843/11 a 855/1 o celkové výměře cca 

850 m2, vše v k.ú. Turnov odbor správy majetku zajistil nezbytné podklady pro realizaci prodeje 

uvedených nemovitých věcí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

Bylo provedeno geometrické zaměření předmětných pozemků, výměra zastavěného pozemku domem je 

696 m2 a plocha přilehlých pozemků je 500 m2, celkem 1196 m2. Bylo provedeno podrobné zaměření 

jednotlivých bytů, včetně společných prostor v domě. Na základě tohoto zaměření byla stanovena celková 

podlahová  plocha jednotlivých bytů určených k prodeji a podíl na společných částech převáděných 

nemovitých věcí u jednotlivých bytových jednotek. Prodejní cena jednotlivých bytových jednotek byla 

stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá v daném místě a čase:   

byt. jednotka č. 81/1 -     820 tis. Kč   (16,14 tis. Kč/m2) 

byt. jednotka č. 81/2 -  1.200 tis. Kč   (16,04 tis. Kč/m2) 

byt. jednotka č. 81/3 -  1.320 tis. Kč   (16,03 tis. Kč/m2) 

byt. jednotka č. 81/4 -     940 tis. Kč   (16,07 tis. Kč/m2) 

byt. jednotka č. 81/5 -     990 tis. Kč   (17,3   tis. Kč/m2) 

byt. jednotka č. 81/6 -  1.450 tis. Kč   (17,3   tis. Kč/m2) 

byt. jednotka č. 81/6 -  1.470 tis. Kč   (17,35 tis. Kč/m2) 

byt. jednotka č. 81/6 -  1.530 tis. Kč   (17,2   tis. Kč/m2) 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Hocke 
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V diskusi zaznělo: zabýval se někdo odhadní cenou celého objektu včetně pozemků? celkový odhad jsme 

neřešili, jelikož jsme již na začátku chtěli prodej uskutečnit po jednotlivých bytových jednotkách, aby 

nájemníci měli šanci si tyto byty odkoupit; 

 

usnesení ZM č. 3/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytových jednotek v domě čp. 81 v Žižkově ulici v Turnově se souvisejícími pozemky 

parc.č. 843/27, 843/28, 843/29, 846/2 a 855/16 o celkové výměře 1196 m2, k.ú. Turnov, 

zaměřené geometrickým plánem č. 4143-10/2016, dle zák.č. 89/2012 Sb. za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem. 

ZM ukládá OSM podat nabídku oprávněným nájemníkům v tomto domě:  

b.j. č. 81/1 včetně spoluvlastnického podílu 5320/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši  820 tis. Kč,       

b.j. č. 81/2 včetně spoluvlastnického podílu 8086/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši  1.200 tis. Kč 

b.j. č. 81/3 včetně spoluvlastnického podílu  8768/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši 1.320 tis. Kč  

b.j. č. 81/4 včetně spoluvlastnického podílu 6150/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši  940 tis. Kč 

b.j. č. 81/5 včetně spoluvlastnického podílu 6457/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši  990 tis. Kč       

b.j. č. 81/6 včetně spoluvlastnického podílu 9156/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši 1.450 tis. Kč  

b.j. č. 81/7 včetně spoluvlastnického podílu 9264/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši 1.470 tis. Kč       

b.j. č. 81/8 včetně spoluvlastnického podílu 9646/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši 1.530 tis. Kč. 

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

4. Majetkové vypořádání pozemků pod stavbou protipovodňové ochrany - Povodí 

Labe, s.p.   
 

Rozprava:       Povodí Labe, s.p. inicioval v souladu s právními předpisy zápis stavby místní hráze v 

Mašově do katastru nemovitostí. Z provedeného pozemkového rozboru vyplynulo, že vodní dílo - hráz k 

ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni je z části umístěna na pozemcích, jejichž vlastníkem je 

Město Turnov. Konkrétně se jedná o pozemek parc.č. 3539/2 zast.pl. o výměře 57 m2, k.ú. Turnov a 

pozemek parc.č. 777zast.pl.  o výměře 3 m2, k.ú. Mašov u Turnova. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 4/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků parc.č. 3539/2 zastavěná plocha o výměře 57 m2, k.ú. Turnov a parc.č. 777 

zastavěná plocha o výměře 3 m2, k.ú. Mašov u Turnova za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem v celkové výši 14.080 Kč, jako cenu obvyklou, do vlastnictví Povodí Labe, státní 

podnik. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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5. Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Ant. Dvořáka, Na Kamenci a u 

Kudrnáčových hodin v Turnově od ŘSD ČR   
 

Rozprava:       Město Turnov, zastoupené odborem správy majetku, vstoupilo v jednání s majetkovým 

oddělením Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) ohledně majetkového vypořádání 

pozemků, zpravidla pod chodníky ve městě. ŘSD ČR je ochotné tyto pozemky převést do vlastnictví 

Města Turnov bezplatně, formou darovací smlouvy. Jedná se o kousky pozemků v ulici Antonína 

Dvořáka, Na Kamenci a U Kudrnáčových hodin. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 5/2016 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod pozemku parc.č. 3880/6 ost.plocha o výměře 70 m2 (část pod chodníkem v ul. 

Ant.Dvořáka),  pozemku parc.č. 3880/26 ost. plocha o výměře 763 m2 odměřeného 

geometrickým plánem (pod chodníkem na Kamenci) a pozemku parc.č. 1884/3 ost. pl. o výměře 

7 m2 (pod chodníkem u Kudrnáčových hodin), vše v k.ú. Turnov formou darovací smlouvy z 

vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví Města Turnov. 

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

6. Převod části pozemku parc.č. 3412/1, k.ú. Turnov do vlastnictví ČR s příslušností 

hospodaření ŘSD ČR   
 

Rozprava:       Majetkové oddělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) nás požádalo o 

spolupráci ve věci majetkového vypořádání pozemku parc.č. 3412/1 ostatní plocha, k.ú. Turnov. Jedná se 

o pozemek vedený ve vlastnictví Města Turnov na listu vlastnictví č. 10001 na základě zákona č.172/1991 

Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Na větší části uvedeného pozemku se 

nachází stavba silnice I. třídy č. 35, jejíž výstavba byla realizována v 80. letech minulého století, 

investorem a stavebníkem komunikace byla tehdy ČSSR. Jedná se o úsek mezi centrem Kontakt a 

křižovatkou Na Kamenci. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 6/2016 
 

ZM schvaluje  

převod pozemku parc.č. 3412/1 ostatní plocha o výměře 3296 m2, zaměřeného geometrickým 

plánem, na kterém se nachází stavba silnice I.třídy, č. 35 z vlastnictví Města Turnov do 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR formou 

souhlasného prohlášení. 

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

7. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnova   
 

Rozprava:       Dle statutu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova (dále jen fond) 

předkládáme zprávu o čerpání finančních prostředků tohoto fondu v roce 2015. Podrobný soupis položek 

je součástí podkladů pro ZM zveřejněných na webu města. 

 

Diskuse: p. Kordová 
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V diskusi zaznělo: je mým dlouhodobým přáním, aby v rámci rozpočtu šlo do bytového fondu daleko 

větší částka 

 

 

usnesení ZM č. 7/2016 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnova v roce 2015. 

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

8. Prodej pozemku na stavbu rodinného domu - parc.č. 145/17, k.ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:       Po dlouhodobém vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů na 

Malém Rohozci (od r. 2013) byly nyní na město ve stejný den doručeny dvě žádosti na odkoupení 

posledního nabízeného pozemku v této lokalitě, konkrétně pozemku parc.č. 145/17 o výměře 1035 m2, 

k.ú. Malý Rohozec 

- žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - akceptují požadovanou cenu 1.000 Kč/m2 

- žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - nabízí cenu 1.025 Kč/m2  

Schůzka s oběma zájemci proběhla  27. 1. 2016 u pana starosty. Dostavil se pouze xxxxxxxxxxxxxxxx se 

omluvila, s dovětkem, že je schopna nabídnout maximálně 1000Kč/m2. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 8/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 145/17 o výměře 1035 m2, k.ú. Malý Rohozec do vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu ve výši 1.060.875 Kč, která je pro tento 

druh pozemku cenou obvyklou. 

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

9. Fotbalové hřiště s umělou trávou - zadání hrubých terénních úprav   
 

Rozprava:       Na základě usnesení ZM ze dne 17.12.2015 jsem zahájil neprodleně jednání se stavebními 

firmami ohledně možné realizace hrubých terénních úprav (tvorby násypu pod hřištěm). 

Oslovil jsem s nabídkou spolupráce Syner, a.s., BAK, a.s., Integra Stavby a.s., Eurovia, a.s. Rovněž jsem 

jednal s panem Kreysou. Jediná nabídka dorazila od firmy Integra Stavby, a.s. 

 
 Nabídka firmy Integra Stavby, a.s. na provedení násypového tělesa v následujícím rozsahu činí:  

- sejmutí ornice a její odvoz do cca 5km  

- 3 vrstvy násypu po cca 30 cm, první dvě vrstvy provápněné a hutněné, třetí vrstva bude pouze 

dorovnána (jako ochranná) - vápnění a hutnění pak bude součástí veřejné zakázky na realizaci hřiště  

- cenová nabídka bude zpracována pro vápnění a hutnění v několika variantách.  

- předpokládám, že půjde o cenu maximální, v rámci klimatických podmínek, kvalitě výkopku, relativně 

dlouhému času na realizaci se dá očekávat úspora nákladů.  

- termín provedení - do konce května 2016  

Cena 1 397 510 vč. DPH. K ceně je nutno připočíst geologický dozor ve výši cca 50-100 tis.Kč dle 

rozsahu.  

 

Rozpočet stavby, po odečtení hrubých terénních úprav, činí 19 237 238 Kč vč. DPH. Tuto cenu uvedeme 

do žádosti o dotaci FK Turnov, z.s. následně zahájí výběrové řízení na dodavatele stavby, za účasti města 

a případně vybrané společnosti, která bude veřejnou zakázku administrovat.  Minimální kofinancování 

města je 20% ze stavební části projektu tj. 3 847 447 Kč. Otázkou jsou neuznatelné náklady a cena po 
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vysoutěžení dodavatele. V této chvíli je metodika vůbec nepopisuje.  Dalšími náklady přípravy a realizace 

stavby bude, technický dozor investora odhad 100tis. Kč vč. DPH. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Loukota, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: vlastně si vytváříme pojistku, když nebude dotace, tak to stejně budeme stavět, ale ze 

svého; nelíbí se mi zadání z volné ruky – pokud se to bude soutěžit najednou, tak s tím budu souhlasit; 

prosincové přijaté usnesení mne dostatečně nasměřovalo, abych to takto mohl udělat 

 

usnesení ZM č. 9/2016 
 

ZM schvaluje  

jako dodavatele stavby „Hrubé terénní úpravy pro fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ 

firmu Integra Stavby, a.s. Liberec za nabídkovou cenu 1,398 mil.Kč s DPH a schvaluje uzavření 

smlouvy s dodavatelem. Dalším nákladem bude provedení geologického dozoru na stavbě. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/2/5] 
  

usnesení ZM č. 10/2016 
 

ZM pověřuje  

starostu města zahrnout tento výdaj do rozpočtového opatření č.1 rozpočtu Města Turnov na rok 

2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/2/5] 
  

10. Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2016   
 

Rozprava:       Předkládáme Vám k projednání Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 

2016. Tento akční plán vychází z požadavků cílových skupin občanů, z jednání pracovních skupin 

komunitního plánování sociálních služeb v roce 2015, z jednání se starosty spádových obcí a s 

poskytovateli sociálních služeb. Je jediným strategickým dokumentem pro rozvoj sociálních služeb 

Turnova a spádové oblasti v roce 2016, bude sloužit jako podklad pro plánování sociálních služeb 

Libereckého kraje a jejich zařazení do základní sítě. Platnost komunitního plánu byla do konce roku 2015. 

V roce 2016 plánujeme v rámci projektu uskutečnit průzkum potřeb občanů v sociální oblasti a vytvářet 

na základě výsledků průzkumu nový komunitní plán sociálních služeb na rok 2017 až 2020. Tento nový 

plán by měl být vytvářen dle nových metodik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a v souladu s 

požadavky Libereckého kraje. Podrobný materiál je součástí podkladů pro ZM zveřejněných na webu 

města. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 11/2016 
 

ZM schvaluje  

Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2016. 

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

11. Dotace na sociální služby - vyrovnávací platba   
 

Rozprava:       Předkládáme Vám k projednání a schválení návrh Pravidel pro poskytování finančních 

prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova na rok 2016 (dále Pravidla) a návrh výzvy k předkládání žádostí. Sociální služby jsou 

financovány nově formou vyrovnávací platby. Vyrovnávací platba je upravena předpisy Evropské unie o 

veřejné podpoře. Jedná se o platbu z veřejných rozpočtů, kterou veřejná instituce poskytuje určitému 
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subjektu k pokrytí nákladů veřejně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byl vybrán, respektive 

pověřen. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Kocourová, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: jak se bude posuzovat jedno z kritérií a to potřebnost pro město Turnov? diskuse byla 

dlouhá, bylo projednáváno ve správní radě, v sociální komisi i v radě města; hodnocení nebude 

jednoduché, ale bude se posuzovat přínos pro naše obyvatele atd. 

 

usnesení ZM č. 12/2016 
 

ZM souhlasí  

s Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016 a s Výzvou k 

předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016. 

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

12. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

13. Přestávka   
 

14. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015   
 

Rozprava:       Zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc 

schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce. Z tohoto důvodu Vám 

předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 5 radou města dne 31.12.2015 usnesení č. 695/2015 – 

změnu rozpočtu na rok 2015 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 51.344 Kč, v této 

částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o 51.344 Kč, čerpání přijatých 

transferů. Financování se nemění a zůstává na částce 97662 tis. Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 13/2016 
 

ZM bere na vědomí  

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

358.010.869 Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 455.673.219 

Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, a financování ve výši 97.662.350 Kč. 

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

15. Monitoring Akčního plánu za rok 2015, aktualizace Akčního plánu na volební  

období 2014 - 2018   
 

Rozprava:       Akční plán (dále AP) se doporučuje aktualizovat minimálně jednou za dva roky, proto 

jsme připravili na konci roku 2015 Monitoring Akčního plánu (dále jen AP) za rok 2015, který zahrnuje 

aktuální stav jednotlivých aktivit ke konci roku 2015. Podíleli se na něm pracovníci a vedoucí odborů 

Městského úřadu Turnov, samospráva, VHS Turnov, představitelé sportovních organizací a dalších 

neziskových organizací. Tento stav je výchozím pro celkovou aktualizaci Akčního plánu na období 2014 - 

2018.  
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Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 14/2016 
 

ZM bere na vědomí  

Monitoring Akčního plánu za rok 2015. 

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

usnesení ZM č. 15/2016 
 

ZM schvaluje  

aktualizaci Akčního plánu na volební období 2014 – 2018. 

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

16. Přehled dotací za rok 2015   
 

Rozprava:       Předkládáme přehled dotací poskytnutých městem Turnovem v oblasti kultury, sportu, 

volného času dětí a mládeže, zahraniční spolupráce a obecně prospěšných činností. Je to souhrnný přehled 

dotací rozdělený spolkům v Turnově a jeho okolí z rozpočtu města v roce 2015. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 16/2016 
 

ZM bere na vědomí  

přehled poskytnutých dotací Města Turnova za rok 2015 v oblasti kultury, sportu, volného času 

dětí a mládeže, zahraniční spolupráce a obecně prospěšných činností. 

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

17. Smlouvy SGEI   
 

Rozprava:       Problematika pověření službami obecného hospodářského zájmu (SGEI) 

Smlouva o fungování Evropské unie má významné dopady na možnost využití veřejných prostředků v 

členských zemí EU. Hlavním principem je nadnárodní aplikace soutěžních pravidel EU na veřejnou 

podporu poskytovanou v ČR. Dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis podnikům poskytujícím služby obecného 

hospodářského zájmu se stanoví obecný strop na jednoho příjemce na období tří účetních let. 

 

Definice služeb obecného hospodářského zájmu: 

V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se 

vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve 

veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly 

finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly 

poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany 

veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb. 

Služby obecného hospodářského zájmu jsou podskupinou služeb obecného zájmu. Jejich označení 

vypovídá o faktu, že mají hospodářskou resp. ekonomickou povahu a že se na ně vztahují soutěžní 

pravidla a tedy i pravidla veřejné podpory. Do těchto služeb spadají služby např. zdravotní péče, sociální 

služby, přeprava cestujících, odpadové a vodní hospodářství atd. Do této kategorie nespadá oblast  

školství, ani služby knihoven. 

 



10  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 28. 1. 2016 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 17/2016 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 18/2016 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 19/2016 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 

Turnovské památky a cestovní ruch. 

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

18. Zřizovací listiny příspěvkových organizací   
 

Rozprava:       Dle ustanovení § 132 odst. 2 občanského zákoníku, musí název příspěvkové organizace 

(školy, školské zařízení, knihovna, Turnovských památek a cestovního ruchu) obsahovat označení jejich 

právní formy, tedy dodatek „příspěvková organizace“. Dodatek „příspěvková organizace“ může být pouze 

v této formě, není přípustná žádná zkratka. Se změnou názvu příspěvkové organizace – nově byla ve 

zřizovací listině u všech základních a mateřských škol, základní umělecké školy a Střediska pro volný čas 

dětí a mládeže doplněna v článku VIII. „Doplňková činnost“ o živnost volnou. Živnost volná nabízí 80 

oborů, z kterých si mohou příspěvkové organizace vybrat činnost, která svým charakterem bude této 

živnosti odpovídat (viz příloha č. 20). Doplňková činnost je dalším zdrojem příjmu ke zlepšení 

hospodářského výsledku příspěvkových organizací. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 20/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 21/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 22/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 23/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov – Mašov, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 24/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 25/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, 

s účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 26/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Waldorfskou mateřskou školu Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 27/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu a Základní školu Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 28/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 29/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 30/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 31/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov – Mašov, příspěvková organizace, s účinností 

od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 32/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 33/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní uměleckou školu Turnov, příspěvková organizace, od 

28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 34/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 35/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Městskou knihovnu Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 28.1.2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 36/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 37/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 

28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 38/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

19. Investiční priority v oblasti školství, rekonstrukce ZŠ Mašov   
 

Rozprava:       Na předních příčkách schválených investičních priorit pro období 2014 – 2018 jsou 

budovy našich škol.  

 

Výsledky hlasování včetně komentáře, který byl součástí hodnocení:  

2. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov (441 bodů) - generální rekonstrukce objektu školy, projekt 

hotov, vhodné zařadit do dotací EU, projektový rozpočet, 23 mil. Kč 

3. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova (397 bodů) - generální rekonstrukce obvodového pláště a 

střech (zateplení, okna, střechy, statické zajištění jídelny, úpravy pro šatny a družiny, výměna podlah, 

povrchy v tělocvičnách, vlhkost suterénu), projekt není, cenový odhad min. 50-60 mil Kč 

4. Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Skálova (336 bodů) - generální rekonstrukce obvodového pláště a 

střech (okna, střechy), výměna kotlů, toalety budou řešeny v rámci provozních peněz, kulturní památka, 

projekt není, cenový odhad 25-30 mil.Kč, projekt je pouze na vnitřní zateplení (odborně velmi 

rozporuplné řešení) 

5. Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2 (dostavba školy Alešova) ( 333 bodů) - jedná se o 

umístění pobočky knihovny, klub seniorů, Žluté ponorky, ZUŠ a dalších volnočasových aktivit v novém 

objektu nebo objektu, který by město pro tyto účely zakoupilo či směnilo – odhad 15- 20 mil.Kč 

 

U ZŠ Mašov jsme opakovaně dotazování ze strany občanů Mašova, rodičů a učitelů školy, zastupitelů, 

školské rady a osadního výboru z Mašova, kdy bude započato s rekonstrukcí školy v Mašově. Obdobná 

situace a dotazy se týkají ZŠ Žižkova a ZŠ Skálova. 

 

ZŠ Mašov  - aktuální stav rok 2015: 

V roce 2015 jsme byli osloveni osadním výborem a vedením školy, aby byl původní projekt přepracován 

a zohlednil aktuální potřeby školy – především výdejnu jídla, nové šatny, rozšíření budovy o družinu, 

další třídu, zázemí pro učitele. Byla nám předložena studie, která počítá s přístavbou k současné budově 

(viz příloha). Tato přístavba byla vykalkulována na cca 13,5 mil. Lze ale přepokládat další nezbytné 

náklady související s opravou původní budovy, aby celá budova působila uceleně, terénní úpravy apod. – 

předpoklad etapizace celé rekonstrukce v celkovém odhadu 20 – 23 milionů. 

Potřebnost školy v dané lokalitě je nadále zřejmá. Demografický vývoj sice ukazuje klesající porodnost 

dětí a ve školách lze během 10 let očekávat úbytek dětí. V lokalitě Mašova máme možnost v případě 

výrazného úbytku dětí uvažovat o sloučení mateřské a základní školy do jedné budovy. Otázkou ale je, 
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zda poté bude zrekonstruovaná budova optimální pro tyto dva subjekty a za dalších 5 let nezjistíme, že 

potřeby školských zařízení jsou opět jiné. 

 

Diskuse: Mgr. Šulcová – ředitelka ZŠ Mašov, p. Báča, p. Hocke, p. Kordová, p. Frič, p. Šorejs, p. 

Marková, p. Houšková, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: o školu je mimořádně velký zájem, do budoucna počítáme, že zájem rodičů se bude 

zvětšovat – při koupi pozemku v této lokalitě rozhoduje, zda budou přijaty děti do ZŠ; vysloveně shánějí 

malou venkovskou školu; hlavní důvod přístavby či přestavby je hygienický; letos během 14 dnů čekáme 

opět kontrolu, která se konkrétně zaměří na stravování žáků; kdyby nevyšel žádný dotační titul, jak 

budeme etapizovat; v navrhovaném usnesení je začátek rok 2017, 2018; rekonstruovat jakoukoli městskou 

budovu je vždy pozitivní, v této lokalitě bude vždy využívána; nemá logiku co se ve školství děje – 

přehlašování trvalého pobytu dítěte jen proto, aby bylo přijato na danou školu – kolik dětí chodí do školy 

v Mašově a kolik dětí z nich opravdu v Mašově bydlí? víme o tomto nešvaru a vypadá to, že se budeme 

muset zabývat úpravou spádovosti škol, na kterou nebylo cca 10 let sáhnuto; opravdu k tomu dochází – již 

loni jsem volala na Liberecký kraj, jak tuto situaci řešit – bylo mi řečeno, že to zákon nezakazuje, a že 

naší povinností je vzít všechny děti, které mají trvalé bydliště v dané lokalitě – kritéria jsou stanovena 1. 

trvalé bydliště, 2. bydliště ve městě zřizovatele, 3. sourozenec v ZŠ, 4. všechny ostatní děti; pokud mám 

více dětí tak rozhoduje los; kritéria jsou zveřejněna na stránkách školy, na úřední desce školy; rodiče 

neřeší spádovost – dopředu si zjistí, která paní učitelka je nejlepší, co může nabídnout ta a ona škola; o 

školu mělo zájem 24 dětí a přijato jich může být pouze 17; je zde vybudována nová ulice, do které se 

budou stěhovat převážně mladé rodiny a je nesmyslné, aby spádově rodiny patřili pod turnovské školy, 

když mají školu 200 m od domu; do mašovské školy se hlásí děti i z okolí; vše hraje ve prospěch školy 

v Mašově, co se stane, když hygiena to zarazí? pokud přijmeme usnesení tak tím dáváme dostatečně 

najevo, že se s nevyhovujícími hygienickými podmínkami bude něco dít a chceme s tím něco dělat 

 

usnesení ZM č. 39/2016 
 

ZM schvaluje  

zadání nové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Základní školy Turnov – Mašov, 

která bude zahrnovat kromě stávajících prostor výdejnu stravy, šatny, další třídu, školní družinu, 

zázemí pro učitele a řešena bude i  dopravní situace v okolí školy. Projekt bude navržen tak, aby 

umožňoval etapizaci záměru a případné získání dotací a zahájení 1. etapy prací v roce 2017, 

2018. 

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

20. Projekt rekonstrukce budovy Skálova č.p. 415 - FOKUS Turnov, z.s.   
 

Rozprava:       V souvislosti s novým programovým obdobím na čerpání evropských dotací jsme v rámci 

vedení města požádali o zpracování dotačních příležitostí pro období 2014 – 2020. Bohužel pro naše 

schválené investiční priority zde aktuálně mnoho příležitostí na čerpání není (rekonstrukce budov, 

komunikací). Možný potenciál na čerpání dotací je ale v sociální oblasti – např. v rámci IROP – 

specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – Infrastruktura pro 

dostupnost a rozvoj sociální služby a Sociální bydlení. 

 

FOKUS Turnov, z.s. jako nestátní nezisková organizace působí v Libereckém kraji již přes 20 let. 

Provozuje registrované sociální služby Centrum denních služeb (kapacita 15 uživatelů), Sociálně 

terapeutické dílny (kapacita 25 uživatelů) a Podpora samostatného bydlení a to pro dvě cílové skupiny 

– osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením starších 16ti let. V rámci 

ambulantních služeb provozuje dvě rehabilitační dílny. Součástí dílen je kuchyň, kde si uživatelé 

nacvičují jednoduché úkony v domácnosti, vaří, pečou apod. FOKUS má k dispozici zahradu, která též 

slouží k nácviku jednoduchých činností. Průměrná denní docházka do dílen je 15 uživatelů. Další 

registrovanou službou je Podpora samostatného bydlení, kde FOKUS pomáhá potřebným v terénu 

nejenom na území ORP Turnov, ale i na území ORP Jilemnice a ORP Semily. Kromě rehabilitačních 
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dílen mohou uživatelé využívat u různé volnočasové aktivity, např. práce na počítači. Všechny uvedené 

služby jsou zařazené v Základní síti sociálních služeb v Libereckém kraji. 

Budova, kde sídlí FOKUS Turnov, z.s., je ve velmi nevyhovujícím stavu a neumožňuje plně budovu 

využívat. Spodní část na mnoha místech vlhne. Protože se nabízí v současné době možnost dotací z EU 

2014-2020, byla na podzim 2015 zadána ing. arch. Jiřímu Kubátovi studie na rekonstrukci budovy. 

Ukázky ze studie jsou v příloze tohoto materiálu. Pan architekt po vyhodnocení celého stavu doporučuje 

celkovou rekonstrukci. Do studie zakomponoval jeden z nových požadavků FOKUSu – zřízení tzv. 

zkušebního bydlení pro některé perspektivní uživatele, kde by si mohli vyzkoušet částečně samostatné 

fungování domácnosti a mohli se případně připravit pro budoucí samostatný život. Rekonstrukce počítá 

rovněž s bezbariérovými úpravami, neboť objekt je nyní pro některé potencionální uživatele nedostupný. 

 

Odhad nákladů na stavení úpravy budovy bez DPH: 11,5 mil Kč 

Financování projektu: 85%EU/10% státní rozpočet/5% vlastní zdroje 

Předpokládané kofinancování ze strany města: cca 700 tis.Kč 

Předpokládané náklady na dofinancování provozu: nepředpokládá se, významné úspory energií 

 

Harmonogram projektu: 

Podání žádosti: 4-10/2016 

Hodnocení žádosti o dotaci: od 11/2016 do 5/2017 

Fyzická realizace projektu: od cca 6/2017 do 7/2019. 

Udržitelnost projektu 8/2019-8/2024, bude zajištěno poskytování sociálních služeb a dodržena vlastnická 

práva dle žádosti o dotaci. 

Kapacita po rekonstrukci: potencionálně lze po rekonstrukci uvažovat o rozšíření kapacity na 60 klientů 

ze současných 40. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 40/2016 
 

ZM schvaluje  

FOKUSU Turnov, z.s. (IČO 49295101) podání žádosti do Integrovaného operačního 

programu prioritní osa 2.1. na rekonstrukci budovy Skálova 415, Turnov se závazkem 

kofinancování 5% a předfinancování tohoto projektu Městem Turnov. 

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

21. Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda   
 

Rozprava:       Předložený záměr není mezi aktuálně schválenými prioritami ZM na jaře 2015, ale je 

součástí Strategického plánu města – Akčního plánu – monitoring 2014 – aktivita B 3.2.3.  

Již delší dobu zatěžuje provoz Domova důchodců Pohoda zvýšený počet uživatelů s těžkou demencí, 

kteří narušují soužití v domově nebo mají sklony k útěku, rovněž přibývá nových žádostí o umístění 

uživatelů s touto diagnózou. Pro tyto uživatele není v našem domově ani v kraji v současné době 

vytvořena žádná volná kapacita, o výstavbě uvažují i další města. Z uvedených důvodů zvažujeme 

výstavbu nové budovy pro výše uvedenou skupinu lidí, tj, s Alzheimerovou a senilní demencí s věkovou 

hranicí 55 let a výše. V této chvíli jsou klienti z Turnovska umisťováni do léčebny v Kosmonosech. 

Záměr byl konzultován i s odborníky z oblasti geriatrie a následné péče v Turnově a Liberci a je nám jeho 

realizace doporučována. Konzultována byla i kapacita 24 lůžek pro potřeby Turnovska. Tato kapacita by 

měla být bez problému naplněna. 

 

Stručný popis nové budovy: 

Přízemní komplex na pozemcích Města Turnova za budovou Domova důchodců Pohoda s 24 lůžky 

(možné rozšíření na 36) s dalším společenským a terapeutickým zázemím pro uživatele (společenská 

místnost s televizí, kuchyňka, terapeutická místnost, prostor pro rehabilitaci, návštěvní prostor) a 

administrativním a technickým zázemím pro personál (sesternu, skladová místnost pro zdravotní 

pomůcky a inkontinenci, koupelny). Součástí budovy by měla být ordinace lékaře včetně čekárny. Z 
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budovy by byly dva vchody do oplocené zahrady. Stavebně by byl propojen s DDP s využitím přístupu na 

velkou jídelnu a dále do celé budovy. 

 

Odhad nákladů na výstavbu:  

K žádosti o dotaci je třeba předložit investiční záměr. Na základě prostorového náčrtu vyhotoveného 

panem ředitelem ZSST, p.o. a ceny za obestavěný prostor odhadujeme náklad na 21-25 mil.Kč vč.DPH. 

Předpokládáme poměr dotace 75/25%, což znamená 5,25-6,25 mil.Kč jako kofinancování pro město. Dle 

vyhlášeného programu mohou být stanoveny náklady na 1 lůžko včetně vybavení max. 1,580 mil.Kč tedy 

celkem 38 mil. Kč. Pokud bychom chtěli jít do této max. částky za lůžko, pak částka na kofinancování ze 

strany města dosahuje 9,5 mil. Kč. Přesnou částku investičního záměru v tuto chvíli ještě neznáme. 

Investiční záměr je zpracováván. 

 

Provozní náklady: 

Předpokládané navýšení provozních nákladů je cca 10 mil. ročně. Navýšení příspěvku zřizovatele cca 

1- 1,5 mil. včetně odpisů za rok. 

 

Diskuse: p. Kordová, p. Tomášek, p. Soudský, p. Červinková, p. Houšková, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: diskutováno v sociální i zdravotně-sociální komisi; žádostí do DD Pohoda je 

geometrická řada, zvyšující věk klientů – potřebnost je zřejmá; při propočtu vyšly náklady na jedno lůžko 

400 tis. Kč při 24 lůžkách; bylo by proto dobré se zamyslet nad cenou jednoho lůžka v nemocnici, kdy 

náklady na jedno lůžko na JIP vycházejí 1,4 mil. Kč; při získávání dotace bychom se měli obrátit i na kraj; 

kapacita 24 lůžek je stanovena pro Turnov; mohli bychom vyprojektovat kapacitu na 50 lůžek s daleko 

většími náklady, abychom uspokojili spádovou potřebu; pak by bylo oprávněné zapojit i LK; nyní jsme 

v rovině 24 lůžek – s každým lůžkem se provozní náklady zvyšují; kraj nevynecháme; město Turnov 

financuje věci, které v jiných městech financuje kraj; máme snahu postupně narovnávat státní příspěvky; 

náklady budou rozděleny mezi státní dotaci, příspěvek zřizovatele, příspěvek zdravotních pojišťoven a 

příspěvek od uživatelů;  

 

usnesení ZM č. 41/2016 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí do podprogramu 113 313 Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na projekt „Výstavba domova se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“, a v případě přidělení dotace vyčlení z 

rozpočtu města finanční prostředky ve výši min. 25% z celkových nákladů akce potřebné k 

realizaci projektu. 

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

22. TJ Turnov - žádost o spoluúčast Města na projektu "Hala Daliměřice"   
 

Rozprava:       Tělovýchovná jednota Turnov, největší sportovní spolek působící ve městě, se na nás 

obrací s žádostí o: 

- vyjádření podpory jejího záměru stavby přetlakové haly na hřišti na Daliměřicích 

- příslib spoluúčasti z veřejného zdroje – usnesení zastupitelstva Město Turnov  

 

Základní údaje k financování – návrh ze strany TJ Turnov: 

Celkové náklady na stavbu : 2.861.000,- Kč s DPH 

Požadovaná dotace z MŠMT: 2.000.000,- Kč 

Spoluúčast: 861.000,- Kč (požadovaná min. spoluúčast 20%) 

TJ Turnov vidí možnosti získání finančních prostředků takto: 

a) z pravidelného rozpočtu (položka investice) sportovní komise: 300 tis. Kč 

b) přímá "požadovaná" položka z rozpočtu města: 300 tis. Kč 

c) Z jiných zdrojů TJ: 261.000,- Kč (předpokládá se převedení dotace na reprezentaci) 
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Budoucí provozní náklady: 

Předběžné odhady založené na spotřebě energií a skutečnosti podobné haly (vytápění VZT je plynové) 

vychází na 250.000,- ročně/energie, vedlejší náklady (odměna správce, základní údržba) cca 60.000,- 

Kč/rok, celkem tedy 310.000,- Kč, spíš max. odhad. Příjmy při předpokládaném zimním využití min. 5 

hodin/denně (spíš podhodnoceno) cca 240.000,- Kč, spíš min. odhad 

 
Diskuse: p. Stárek, p. Černý, p. Jiránek, p. Špetlík, p. Svobodová, p. Kordová, p. Hudec, p. Hocke, p. Frič 

 

V diskusi zaznělo: hledali jsme nejjednodušší řešení, které by nám pokrylo sezonu od října do března; 

dotace by mohla být ve výši 2 mil. Kč – v teoretické rovině, od města 300 tis. Kč; má to podporu oddílu 

házené – mohlo by zde vzniknout krajské centrum; okolo hřiště na Daliměřicích jezdím pravidelně a 

vidím je velmi často prázdné; hřiště má své provozní období a je správcováno; oblast Daliměřic je 

spádová; ekonomické náklady za sezonu počítáme na 300 tis. Kč; házenkáři stojí o zázemí bez šaten?  

Pokud nechceme navyšovat cenu projektu tak bychom zatím improvizovali; do budoucna bychom to 

vyřešili; zkoušeli jste nějakou dotaci z LK; veškeré dotace, které jsme získali, jdou na mládež; na 

investiční akce se nám bohužel nepodařilo žádnou dotaci získat; investiční dotace pro sport na LK 

neexistují, možná v budoucnu by mohl být vyhlášen nějaký dotační titul, ale zatím nic takového není; 

když je to tak potřeba, tak se jim ze sportovní komise může dát větší příspěvek; jsou schválena nová 

pravidla, kdy na provoz jde 73%; kolik máme peněz v rezervě rozpočtu? Domnívám se, že je to 6, 5 mil. 

Kč, ale jsou již vázané na konkrétní akce; je otazné navrhované použití dotačních peněz (je to proti 

statutu); pokud se nám podaří sport rozvíjet i v zimním období, tak je to jenom dobře 

 

usnesení ZM č. 42/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr Tělovýchovné jednoty Turnov na stavbu „Zastřešení přetlakovou halou hřiště v Turnově 

Daliměřicích. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/4] 
  

usnesení ZM č. 43/2016 
 

ZM souhlasí  

s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na spoluúčast při financování 

investice Tělovýchovné jednoty Turnov „Zastřešení přetlakovou halou hřiště v Turnově 

Daliměřicích“ ve výši 300.000,-Kč, spoluúčast města je podmíněna získáním dotace Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze Státní podpory sportu pro rok 2016 - PROGRAM 

133510. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/4] 
  

23. Obsazení pozice v dozorčí radě KNL Catering, s.r.o.   
 

Rozprava:       Na zastupitelstvech  akcionářů KNL a.s. by měla být projednána nominace zástupce na 

Valnou hromadu, která je svolána na pátek 26.2.2016 v 11.00 hod do kanceláře dr. Fianové  a zároveň by 

měli být nominováni zástupci akcionářů do dozorčí rady KNL Catering s.r.o. / 3 zástupci LK, 1 zástupce 

SML a 1 zástupce Město Turnov/. Bod KNL Catering - resp. volba těchto nominovaných zástupců 

akcionářů nebude na Valné hromadě řešen, protože se jedná o dceřinou společnost a její valnou hromadou 

je představenstvo společnosti KNL a.s., které následně tyto zástupce bude respektovat a na nejbližším 

zasedání jmenuje / březen 2016/. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 44/2016 
 

ZM bere na vědomí  

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

26.2.2016 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 

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

usnesení ZM č. 45/2016 
 

ZM po projednání navrhuje  

pana Karla Jiránka jako zástupce Města Turnov do dozorčí rady KNL Catering, s.r.o. Ukládá 

starostovi města vyrozumět o usnesení předsedu představenstva společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s. 

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

24. Kontrolní výbor   
 

Rozprava:       Předkládáme závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015 a plán činnosti 

na rok 2016. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Hocke, p. Soudský, p. Kordová, p. Šmiraus, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: bylo by dobré zpracovat směrnici k určování nájmu v nebytových prostorách; z čeho 

bylo vycházeno při zpracování grafu u cen za nájem bytů? vycházelo se ze zveřejněných informací na 

webech realitních kanceláří; nájemné se zvýšilo u bytů, u kterých to šlo, jsou zde byty, do kterých již ani 

sociálně slabí občané nechtějí; plno lidí řeší to, že do pronajatého bytu zainvestují vlastní finanční 

prostředky, ale to je jen malá část; pokud máte v plánu na rok 2016 kontrolu na Maškově zahradě, mohu 

vám navrhnout spolupráci s dozorčí radou Městské sportovní Turnov s. r. o.; při stanovení výše nájmu 

nebytových prostor se vychází z ceny obvyklé v dané lokalitě, zda je velký či malý zájem; v případě 

velkého zájmu probíhá dražba 

usnesení ZM č. 46/2016 
 

ZM schvaluje  

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015. 

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

usnesení ZM č. 47/2016 
 

ZM schvaluje  

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016. 

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

V Turnově dne 29. ledna 2016 

 

 
 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Šárka Červinková 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

 


