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Zápis 

4. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. 04. 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, Ivan Kunetka, Mgr. Michal 

Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav 

Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, 

Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. 

Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

Nepřítomni: Ing. Michal Kříž, MUDr. Daniel Hodík 

Omluveni: Ing. Michal Kříž 

Ověřovatelé: Eva Kordová, Mgr. Otakar Špetlík 

Hosté:  Ing. Miroslav Šmiraus, architekti společnosti AND Praha (Ing. arch. 

Smolík, Ing. arch. Kosnar), Ing. Milan Hejduk – předseda VHS Turnov, 

Jan Čermák – ředitel Geoparku Český ráj o. p. s., Libor Preisler – 

jednatel TST s. r. o. 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

 

 

 

 

Přítomni 2 občané 

 

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 - doplnění bodu Zpráva o činnosti dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov 

- předsunutí bodu č. 18 – k záležitostem OSM 

 

usnesení ZM č. 176/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Prezentace projektu Park U Letního kina - dětské hřiště, Metelkovy sady - vstupní 

partie   
 

Rozprava:  
      Park U letního kina – prezentace části dětské hřiště 

První prioritou bylo zastupiteli určeno hřiště pro starší děti. V rámci tohoto bodu předkládám výsledný 

návrh hřiště ke schválení. 

Hřiště je v rámci projektu rozděleno na tři sekce – sekce lanového parku, sekce trampolín a sekce velkých 

houpaček. Jedná se o soudobý návrh dětského hřiště směřující k aktuálním trendům. Kromě dětského 

hřiště jsou řešeny i přístupové chodníky (odseková žulová dlažba) do prostoru hřiště.  

Předpokládané investiční náklady: 

Rozpočtovaná cena projektu činí 9 mil.kč vč. DPH 

V rámci výběrového řízení očekávám vysoutěžení o cca 15 % níže , tedy 7,7 mil.Kč. 

Rádi bychom na tuto akci získali finance z dotačního projektu příhraniční spolupráce. Zde je poměr 

financování stanoven 90/10%. Pak by tedy výsledné kofinancování ze strany města mělo být 0,8 mil.Kč. 

Pakliže nenajdeme partnera, bude zastupitelstvu předloženo zvážení jeho realizace v roce 2017 či 2018. 

 

Metelkovy sady – prezentace návrhu vstupní partie 

V roce 2014 byl zpracován prováděcí projekt na 1. etapu - hřiště pro děti. Dětské hřiště je navrženo 

v rozpočtových cenách na 2,4 mil.Kč. V této chvíli hledáme na tento projekt partnera v rámci příhraniční 

spolupráce. Jedná se o hřiště s dvěma sekcemi, jedna má sloužit menším dětem (1-4 roky), druhá starším 

(5-10 let). Hřiště byla konzultováno s učitelkami MŠ Zborovská. Hřiště doplňuje lanovka a pingpongové 

stoly. V roce 2015 byl zpracován prováděcí projekt na lávku mezi Metelkovými sady a Šetřilovými sady. 

Lávka je realizována v ceně 1,2 mil. Kč. Realizace byla započata. 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/most-setrilovsko.html 

 

V této chvíli předkládám projekt návrhu vstupní partie Metelkových sadů. Z hlediska náplně a celkové 

koncepce se jedná o nejkomplikovanější partii. Již v rámci aktualizace studie byla partie velmi podrobně 

diskutováno a oproti původnímu návrhu značně zjednodušena – byly vypuštěny komplikované vodní 

prvky, další plastiky, treláže a velké mlatové plochy. 
 

Diskuse: p. Hudec, p. Hocke, p. Báča, p. Špetlík,  

 

V diskusi k parku U letního kina zaznělo: v současné době cena vody je dost vysoká a my necháme volně 

děti jí plýtvat, kdo to bude platit? Vodní prvek nebyl součástí projektu, vyžádaly si jej obě komise; není 

nic jednoduššího než jej opatřit kohoutkem a vodu zavřít; snažili jsme se o to, i kdyby nebyl vodní prvek 

funkční, tak aby vypadal esteticky; pro vydovádění dětí v letních měsících je to úžasné;  

 

V diskusi k Metelkovým sadům zaznělo: 

V minulosti byl v těchto místech problém s povrchovou a přívalovou vodou, jak je to ošetřeno? Myslíme 

na to a v dalších – proto i na místech, kde by mohlo hrozit poškození zpevněné plochy, bude mít štěrková 

cesta drenáže, které vodu budou vsakovat; je vidět na svazích, že již jsou cesty vydlážděné, jelikož tam 
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nejvíce hrozila eroze – mlatové cesty dobře fungují na rovném povrchu a proto si již dáváme pozor, kam 

je používáme; bylo by vhodné dlážděnou plochu směrem k Dolánkám ještě více prodloužit, takto jak to 

navrhujete, to vypadá nešťastně; snažili jsme se být skromnější, co se týče prvků; nedaří se nám zcela 

zajistit ostrahu parku U letního kina, natož Metelkových sadů – z tohoto důvodu jsme plno prvků 

odstranili  

 

usnesení ZM č. 177/2016 
 

ZM projednalo  

projekt Parku u letního kina – návrhu dětského hřiště pro starší děti a projekt Metelkových sadů - 

návrhu vstupní partie. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 178/2016 
 

ZM souhlasí  

se zařazením projektů Parku u letního kina – návrhu dětského hřiště pro starší děti a projekt 

Metelkových sadů - návrhu vstupní partie do zásobníku projektů připravených k realizaci dle 

finančních možností rozpočtu města. Jejich definitivní realizace bude odsouhlasena formou 

zařazení projektu do návrhu rozpočtu města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

3. Zpráva o činnosti DR VHS   
 

Rozprava:  
      Pan Mikula, zastupitel zvolený jako zástupce Turnova v dozorčí radě VHS přednesl zprávu o činnosti 

dozorčí rady za rok 2015 a 2016. 

V prvním čtvrtletí roku 2016 se potom DR zabývala mimo jiné: 

1/  přijetím dohody měst o zdražení vodného a stočného o 4,5 % došlo od ledna 2016 k překročení 

sociálně únosné ceny vody dle metodiky SFŽP 

2/ po zdražení okamžitě následovalo opětovné navýšení mezd zaměstnanců VHS o 5 % a řádkem 

v rozpočtu ve výši 1mil bez DPH nákup nových automobilů 

3/  přetrvávajícím nedodržováním stanov VHS 

Kompletní podklad je součástí podkladů do zastupitelstva. 

  

Byly diskutovány další otázky: 

- mzdy a vozy zaměstnanců VHS 

- stav infrastruktury a vkládané prostředky z vodného a stočného 

- vztah a názorové odlišnosti rady sdružení a dozorčí rady VHS 

- oddělení pravomocí předsedy rady VHS a ředitele VHS 

- dohoda obcí a zdražování vody 

- pracovní cesta členů rady VHS 

- pokuta od finančního úřadu za odvedení DPH v rámci akce Čistá Jizera 

- absence výběrového řízení na stavbu v Lomnici nad Popelkou 

- kandidatura starosty na předsedu rady sdružení  

- analýza budoucího provozovatele vodohospodářského majetku 

 

Diskuze je zachycena na záznamu ze zastupitelstva.  

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html 

 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Hocke, p. Soudský, p. Hudec, p. Uchytil, p. Červinková, p. Hejduk, p. Loukota, p. 

Sekanina 
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V diskusi zaznělo: navrhuji to, aby byla zpracována nezávislá analýza od nezávislého subjektu, nikoli 

jako v roce 2014 od VHS; tím, co tady ukazujete, nepřímo říkáte, ať vystoupíme z VHS, pouze to 

neřeknete na přímo a neřeknete zcela všechny důsledky tohoto kroku; dohodněte se s většinou starostů, 

diskutujte s nimi o možnostech a přijďte s konkrétním návrhem podpořeným hlasy – pak je to férové; 

chceme zjistit, jak by bylo možné jít eventuálně dále po skončení koncesní smlouvy v roce 2020; já 

nemohu obejít radu sdružení; VHS je postaveno na nějaké solidaritě; pokud si Turnov nechá zpracovat 

analýzu tak by to neměl být problém; tím bychom naštvali přinejmenším nejbližší partnery – Ohrazenice, 

Přepeře, Kacanovy, Vyskeř – to je pro mne nepřijatelné; našim občanům se nelíbí zdražování, nelíbí se 

jim, že si VHS navyšuje platy o 5%, jezdí do Francie a kupují nová auta – tak ať voda se nezdražuje a 

bude to jednoduché; nejde o naše rozhodnutí, ale o kolektivní; otázka je zda více brát ohled na naše 

občany či na ostatní obce či města; ostatním partnerům musí být příjemné, jak je to nyní nastavené; 

udělejme tu analýzu za Turnov; všichni cítí to, že Turnov má zde nejsilnější postavení – také se zde dělá 

nejvíce investic; v jediném střetu jsme ve chvíli jednání o vodném a stočném – pokud by bylo více 

vloženo veřejných prostředků, tak by se tolik nemuselo zdražovat; proč existuje dozorčí rada, když o 

všem rozhoduje rada sdružení? Dozorčí rada dává podněty, o nich se na radě sdružení jedná a je na RS 

jaké k nim přijme stanovisko; jde o úhel pohledu; VHS se nachází v klidné a pozitivní situaci – za měsíc 

či dva vám předložím zprávu – největší investice budou v Turnově, budeme se bavit o tom, zda to půjde 

z rozpočtu či vodného a stočného; dozorčí rada má zcela jiné názory, přesto se všemi podněty rada 

sdružení zabývá a vyhodnocuje; tento materiál radě sdružení předložen nebyl – jedná se o osobní názor 

zastupitele nikoli dozorčí rady; zástupci Turnov jsou na jednání rady sdružení a vědí, co se diskutuje, 

každý z nich má právo svolat jednání; Turnov by si měl jako největší partner říci co chce a proto pojďme 

zadat zpracování analýzy; proč chcete odmítnout kandidaturu na předsedu rady sdružení? nemohu 

přijmout kandidaturu, když ji nemám projednanou; předsedu rady sdružení nevolí členové zastupitelstva; 

na VHS řešíme otázku funkčního uspořádání; je třeba však změnit stanovy – předseda RS má být 8 

hodiny denně k dispozici, nyní by tam pan starosta byl pouze politický subjekt; cena vody a co nás tíží 

jsou dva rozdílné problémy; problém je ten, že jsou vysoké investice a nejsou ničím pokryté – proto je 

tlak na cenu vody tak vysoký 

 

 

usnesení ZM č. 179/2016 
 

ZM bere na vědomí  

Zprávu o činnosti dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov s. r. o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  
 

ZM ukládá  

vedení města zadat nezávislou analýzu všech alternativ nakládání s majetkem a provozování 

vodovodů a kanalizací. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/6/5] - ] – hlasování bylo následně předsedajícím schůze na 

základě prohlášení zastupitele pana Arnošta Černého o tom, že jinak hlasoval kartičkou veřejně a 

jinak elektronicky, prohlédnutím obrazového záznamu prohlášeno za zmatečné a neplatné 

 
  
 

 

Pan Tomáš Hocke odmítl kandidaturu na post předsedy rady Vodohospodářského sdružení Turnov – o 

dalším navrhovaném usnesení se proto nehlasovalo. 
 

ZM vyzývá  

starostu města Ing. Tomáše Hockeho, aby převzal zodpovědnost při řešení vodohospodářské 

otázky, tím, že přijme kandidaturu na pozici předseda Rady sdružení VHS Turnov. 
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4. Prodej nemovitostí na Šetřilovsku v Turnově   
 

Rozprava:  
      Záměr prodeje nemovitostí na Šetřilovsku v Turnově za sníženou kupní cenu byl vyhlášen, konečný 

termín podání nabídek byl stanoven do 11.4.2016. Všem zájemcům bylo předem oznámeno, že v případě 

doručení více žádostí, se uskuteční výběrové řízení dne 15.4.2016 ve 14:00 hod. a že cílem výběrového 

řízení bude stanovení pořadí zájemců o koupi nemovitostí s jediným kritériem nejvyšší nabídnutá kupní 

cena. V daném termínu jsme obdrželi čtyři žádosti. Dne 15.4.2016 se konalo výběrové řízení. Dva 

zájemci se po zvážení svých možností předem omluvili a dva zájemci se výběrového řízení zúčastnili. 

Podmínkou účasti bylo složení jistoty ve výši 50.000 Kč před zahájením řízení. Jeden příhoz byl stanoven 

na min. 10.000 Kč. Další důležitou podmínkou byl souhlas se splatností kupní ceny nejpozději do 60-ti 

dnů ode dne schválení zastupitelstvem města. 

Výběrového řízení se zúčastnili: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako soukromá osoba 

pan Petr Zikuda, Turnov, za společnost ZIKUDA- vodohospodářské stavby spol. s r.o., Turnov 

Vítězem výběrového řízení se stala společnost ZIKUDA- vodohospodářské stavby, Nudvojovice 2013, 

Turnov s výslednou nabídnutou kupní cenou ve výši 3.750.000 Kč. Druhý v pořadí je 

xxxxxxxxxxxxxxxxx s nabídnutou kupní cenou ve výši 3.710.000 Kč. 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Hocke, p. Sekanina, p. Zikuda 

 

V diskusi zaznělo: v jednom z předešlých usnesení jsme přijali to, že zde má být zachována restaurační 

činnost, to není ve smlouvě uvedeno; bohužel toto nemůžeme zahrnout do kupní smlouvy, s největší 

pravděpodobností by nám to katastrální úřad vrátil; může to být popřípadě v nějaké jiné smlouvě – 

nicméně v jiném usnesení jsme vyhlásili prodej bez těchto podmínek, tak je do smlouvy dávat nemůžeme 

– máme zde ale platný územní plán, který říká, k jakým účelům je pozemek určený – tedy majitel 

pozemku či nemovitostí, musí dodržet územní plán; co jsem neoficiálně jednal s panem Petrem Zikudou, 

má obdobné využití v úmyslu;  

 

Pan František Zikuda nahlásil střet zájmu 

 

usnesení ZM č. 180/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej nemovitostí na Šetřilovsku v Turnově z vlastnictví Města Turnov, tj. pozemek parc.č. 

2815/1 - zast.pl. a nádvoří o výměře 260 m2, jehož součástí je stavba: Turnov, čp. 389 bydlení, 

stavba stojí na pozemku p.č.2815/1 odděleného geometrickým plánem č.3940-36/2014-1, 

pozemek parc.č. 2816 – zast.pl. a nádvoří o výměře 187 m2, jehož součástí je stavba: Turnov, 

č.p. 904, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku p.č. 2816, pozemek parc.č. 2818/2 – 

ostatní plocha o výměře 382 m2  a geometrickým plánem č. 3940-36/2014-1 oddělené pozemky 

parc.č. 2817/2 – ostatní plocha o výměře 722 m2,  parc.č. 2818/4 ostatní plocha o výměře 17 m2, 

parc.č. 2818/5 ostatní plocha o výměře 516 m2, vše v katastrálním území Turnov, do vlastnictví 

společnosti ZIKUDA- vodohospodářské stavby spol. s r.o. Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov za 

kupní cenu ve výši 3.750.000 Kč, jako cenu obvyklou v místě a čase, splatnou do 60-ti dnů ode 

dne schválení zastupitelstvem města, tj. nejpozději do 28.6.2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 

 

 

p. Černý nahlásil nesrovnalost a zmatečnost při hlasování o usnesení pana Mikuly o zadání nezávislé 

analýzy: 

ZM ukládá vedení města zadat nezávislou analýzu všech alternativ nakládání s majetkem a provozování 

vodovodů a kanalizací.     
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Pan Černý si je vědom chybného hlasování – odhlasoval jinak na hlasovacím zařízení a jinak zvedl ruku – 

přednost má viditelně zvednutá karta – jelikož se jedná o veřejnou formu hlasování 

 

Proběhla krátká diskuze, v kterém okamžiku jednání zastupitelstva lze zpochybnit hlasování. Jednací řád 

zastupitelstva tento případ neřeší a zákon o obcích jej řeší velmi obecně. Bylo poukázáno na fakt, že ke 

zpochybnění došlo až po projednání dalšího bodu. Pan Černý upřesnil, že si byl vědom nesrovnalosti 

hlasování, ale nechtěl přerušit projednávání bodu Prodej nemovitostí na Šetřilovsku. 

Pan tajemník úřadu Miroslav Šmiraus se domnívá, že dle zákona o obcích může být napadeno kdyko-li. 

 

Na základě doporučení pana Ivana Kunetky, který byl přesvědčen, že hlasování zastupitelstva může být 

napadeno pouze v rámci hlasování nebo hned po proběhlém hlasování navrhl pan Arnošt Černý 

následující usnesení: 

 

Navrhuji zrušení následujícího usnesení: 
 

ZM ukládá  

vedení města zadat nezávislou analýzu všech alternativ nakládání s majetkem a provozování 

vodovodů a kanalizací. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/11/1] – usnesení nebylo přijato 

 

Dlouhá diskuze o platnosti či neplatnosti usnesení. 

Odešel pan zastupitel Kunetka. Do jeho opětovného příchodu byl krátce projednáván bod Hvězdárna 

v přeshraničním česko-polském projektu. 

 

Řídící schůze Tomáš Hocke následně hlasování o usnesení: 

ZM ukládá vedení města zadat nezávislou analýzu všech alternativ nakládání s majetkem a provozování 

vodovodů a kanalizací.     

označil za zmatečné a neplatné a vyzval přítomné k novému hlasování z důvodu, že pan zastupitel Černý 

si je vědom chybného hlasování – odhlasoval jinak na hlasovacím zařízení a jinak zvedl ruku. 

 

Pan zastupitel Loukota požádal o jmenovité hlasování: 

Proběhlo opětovné jmenovité hlasování o usnesení 

 
 
 

ZM ukládá  

vedení města zadat nezávislou analýzu všech alternativ nakládání s majetkem a provozování 

vodovodů a kanalizací. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/7/6] – usnesení nebylo přijato 

 

PRO 

p. Báča,p. Červinková, p. Frič, p. Hudec, p. Kunetka, p. Loukota, p. Mikula, p. Rezler, p. Sekanina, p. 

Soudský, p. Uchytil, p. Zikuda 

 

PROTI 

p. Černý, p. Hocke, p. Jiránek, p. Kos, p. Maierová, p. Svobodová, p. Tomsa 

 

ZDRŽEL SE 

p. Houšková, p. Knížek, p. Kordová, p. Šorejs, p. Špetlík, p. Tomášek 
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5. Hvězdárna v přeshraničním česko-polském partnerském projektu   
 

Rozprava:  

       Euroregion Nisa (ERN) připravuje do přeshraničního operačního programu Intereg V-A Česká 

republika - Polsko projekt „Rozhledny, vyhlídky a stezky pro rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu 

Nisa“ v nákladech cca 5 mil EUR. Do projektu je v tuto chvíli zapojeno 8 českých a 11 polských partnerů, 

přičemž ERN je Vedoucím partnerem. Jedním z polských partnerů je Město Jawor, který má zájem o 

obnovu zámecké věže. Projektový záměr ERN byl Jednotným sekretariátem Olomouc doporučen 

s výhradami k dopracování a podání do výzvy na cestovní ruch do 10. května 2016. V případě neúspěšné 

žádosti o dotaci podané v 1. výzvě (velkým konkurentem je podporovaná Hřebenovka) by ERN jednalo o 

dvoustranných partnerských projektech. Pak by mohla být do další výzvy (pravděpodobně v roce 2017) 

podána pouze dvoustranná žádost (1CZ/1PL partner), např. s  Městem Jawor.  Město Turnov má mezi 

svými investičními prioritami na volební období 2014-2018  rekonstrukci hvězdárny (16. místo žebříčku 

akcí nad 10 mil Kč), proto má zájem se účastnit na společném projektu ERN a pokusit se získat dotaci na 

rekonstrukci. Hvězdárna v Turnově (ve správě Střediska pro volný čas dětí a mládeže) je jedinou veřejnou 

hvězdárnou v Libereckém kraji. Byla vybudována na přelomu 60.-70. let 20. stol. a z hlediska umístění se 

jeví vhodná i jako rozhledna. Projekt má svá rizika v počtu zúčastněných partnerů. Výhodou projektu je 

zajištěná administrace projektu a měkké aktivity s přeshraničním dopadem, které zajistí ERN.  

 

Projektový záměr zahrnuje: 

- rekonstrukci a zvýšení objektu o jedno podlaží, příjezdová komunikace včetně venkovních 

úprav a přípojek (cca 12,5 mil Kč) 

- mobiliář, personální výdaje a náklady na publicitu (cca 900 tis Kč) 

Cílem projektu bude vytvořit atraktivní místo v cestovním ruchu zaměřené na poznávání přírodních 

krás ve spojení s využitím hvězdárny. 

Časový rámec projektu je následovný: 

Podání žádosti do 10. května 2016 

Realizace akce cca 10/2016-8/2018. 

Celkové náklady: 

Odhad je na 13,5 mil Kč 

Dotační program nabízí 90% hrazení uznatelných nákladů. 

Spoluúčast města je min 10% nákladů 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: bude výška zachována? měla by být o patro vyšší 

 

usnesení ZM č. 181/2016 
 

ZM schvaluje  

účast Města Turnova v česko-polském přeshraničním projektu „Rozhledny, vyhlídky a stezky 

pro rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu Nisa“ a zajištění spolufinancování ve výši minimálně 

10% celkových nákladů projektu Města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 182/2016 
 

ZM schvaluje  

Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko, která je přílohou žádosti o dotaci projektu Euroregionu Nisa „Rozhledny, 

vyhlídky a stezky pro rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu Nisa“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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6. Přemístění trafostanice - ul. Koškova, Turnov (odkoupení části pozemku parc.č. 

1867/1, k.ú. Turnov)   
 

Rozprava:  
      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. se na město obrátila s tím, že lokalizovala riziková místa napájející 

odběratele, které je v případě výjimečných situací nutné vypnout od přívodu elektrické energie. Jedná se o 

místa, kde se trafostanice nacházejí v záplavové zóně 5-ti leté vody. Jedním z takovýchto případů je 

trafostanice Turnov TS SM_0029 - el. zařízení se nachází v cizí trafostanici, v areálu závodu JUTA 

Turnov, umístěné v zátopovém pásmu. Toto nevhodné místo zasažené nedávnou povodní mají zájem 

opustit. Za alternativní místo, kam umístit novou trafostanici považují pozemek parc.č. 1867/1, k.ú. 

Turnov, který je ve vlastnictví města. Dle našeho názoru je možné do uvedeného pozemku umístit novou 

trafostanici, dle územního plánu jde o plochy s funkčním využitím ZSP - Zeleň sídelního a přírodního 

charakteru s podmíněně přípustným využití pro liniové stavby technické infrastruktury za splnění 

předepsaných podmínek. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Těhníková 

 

V diskusi zaznělo: spíše pro příště bych doporučoval, aby stavba byla na pozemku Města; občanský 

zákoník nám říká, že nová stavba je součástí pozemku 

 

usnesení ZM č. 183/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby SM, Turnov, 

úprava DTS 5-letá voda, SM-0029 na přemístění trafostanice a  prodej části pozemku parc.č. 

1867/1 ost.pl. o výměře cca 20 m2, k.ú. Turnov za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako 

cenu obvyklou, minimálně 1.500 Kč/m2, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v rámci 

protipovodňových opatření. 

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

7. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí za Vesnou u domu čp. 778 

Turnov   
 

Rozprava:  
      V současné době je připravena kupní smlouva na odkoupení pozemků parc.č. 1427/1, 1427/2, 1427/3 

a 1427/4, k.ú. Turnov od podílových spoluvlastníků, kteří jsou zastoupeni na základě plných mocí p. Ing. 

Ivanem Porcalem, jež uvedenou listinu již podepsal. Na uvedené pozemky máme již k dispozici studii na 

parkoviště.  V souvislosti s plánovaným parkovištěm bylo nutné vstoupit v jednání s vlastníky pozemků 

parc.č. 1465/1 (dům čp. 778 Turnov) a parc.č. 1427/8, k.ú. Turnov. Přes tyto pozemky je studií navržený 

vjezd na parkovací plochu. Dále ze strany soukromých vlastníků je požadováno odkoupení ještě další 

části pozemku parc.č. 1427/4 o výměře cca 60 m2. S využitím této části není ve studii plánovaného 

parkovitě počítáno. Potencionální nabyvatelé požadovaného pozemku vzali na vědomí i navrženou kupní 

cenu ve výši 2.500 Kč/m2, tj. celkem 150.000 Kč.  Dále v této souvislosti bylo taktéž řešeno parkování u 

domu čp. 778 Turnov. Novým plánovaným vjezdem na parkoviště přijdou vlastníci domu čp. 778 Turnov 

o plochu, na které parkují dvěma osobními automobily. Jedná se o pozemek ve vlastnictví města, který 

mají majitelé domu čp. 778 Turnov od města pronajatý, částečně na parkování a částečně jako zahrádku 

(výše nájmu 800 Kč/rok). V zájmu vyřešení bezproblémového plánovaného vjezdu na parkoviště a 

zároveň zajištění parkování pro vlastníky domu čp. 778 na Havlíčkově náměstí v Turnově, je ze strany 

města možné vymezit dvě parkovací místa na plánovaném parkovišti mezi Vesnou a bývalým Telecomem 

s tím, že by byly poskytnuty po dobu pěti let bezplatně.  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke, p. Frič 
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V diskusi zaznělo: dům nebude mít žádnou zahradu? Proto se provádí směna, abychom nějakou zahradu 

pro dům zajistili; obyvatelé zahradu již využívají, jen se vypořádá majetkově; připomínám se s místem 

pro ZŠ 28. října  

 

usnesení ZM č. 184/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr směny pozemku  parc.č. 1427/8 zahrada o výměře 12 m2 a části pozemku parc.č. 1465/1 

zast.pl. a nádvoří o výměře cca 5 m2 upřesněnou geometrickým plánem, vše v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví podílových spoluvlastníků uvedených na listu vlastnictví č. 552 u Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj pro k.ú. Turnov za část pozemku  parc.č. 1427/4 zahrada o výměře cca 77 m2 

, k.ú. Turnov upřesněné geometrickým plánem, který Město Turnov získá do svého vlastnictví 

kupní smlouvou ze dne 18.4.2016 .  Část pozemku parc.č. 1427/4, k.ú. Turnov o výměře 17 m2 

bude převedena směnou a zbývající část o výměře cca 60 m2 bude převedena za kupní cenu ve 

výši 2.500 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

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

8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova   
 

Rozprava:  
      Dovolujeme si Vám předložit ke schválení návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova. V rozpočtu města Turnova pro rok 2016 je schválena částka 

1.550.000,- Kč, z toho na sociální služby 1.085.000,- Kč a na sociální oblast 465.000,- Kč, zůstatek z 

minulého období je 258.520,- Kč, v r. 2016 vráceny nevyčerpané finanční prostředky organizací 

SLUNCE VŠEM, z.s. ve výši 76.053,- Kč a Most k naději ve výši 80.000,- Kč - celkem je tedy pro rok 

2016 k dispozici 1.964.573,- Kč.  

 

Paní Houšková nahlásila střet zájmu 

 

Žadatel 
Název 

projektu 

Termín 

realizace 
Účel dotace 

Požado- 

vaná 

částka 

dotace 

Návrh 

správní 

rady 

Fondu 

Svaz postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, z. s. základní 

organizace TURNOV 

Zlepšení 

zdravotního 

stavu členů 

ZO 

3.3.2016 - 

31.5.2016 

Nákup 30 ks 

permanentek do 

bazénu 

5.400,- Kč 5.400,- Kč 

Svaz postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, z.s. základní 

organizace TURNOV 

Projížďka 

Českým rájem 

3.3.2016 – 

30.8.2016 

Náklady na 

dopravu 
8.000,- Kč 8.000,- Kč 

Nadace pro transplantace 

kostní dřeně 

Dárcovství 

kostní dřeně 
2016 

4x vyšetření 

vzorku krve 

potencionálního 

dárce 

6.000,- Kč 0,- Kč 

Oblastní charita Červený 

Kostelec 

Domov sv. 

Josefa – 

zdravotní 

rehabilitační 

pobyty pro 

nemocné 

roztroušenou 

sklerózou 

1.1.2016 – 

31.12.2016 
Provozní náklady 

30.000,- 

Kč 
15.000,- 

Zdravý zoubek, spolek Zdravý 3.1.2016 – Nákup kartáčků 7.000,- Kč 5.000,- Kč 
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zoubek 2016 31.12.2016 

Anděl strážný, z.ú. 

 

Žít doma 

bezpečně 

1.4.2016-

31.12.2016 

Zajištění tísňové 

péče pro 5 klientů 

– monitorovací 

zařízení 

55.000,- 

Kč 
0 

Centrum pro rodinu Náruč, 

z.s. 

Centrum pro 

rodinu Náruč 

1.1.2016 – 

31.12.2016 

Kofinancování 

projektu na 

podporu rodin 

s dětmi v 

Turnově 

400.000,- 

Kč 

400.000,- 

Kč 

Sbor Jednoty bratrské v 

Turnově 

Centrum pro 

děti a rodiče 

1.1.2016 – 

31.12.2016 

Podpora práce s 

rodinami 

83.000,- 

Kč 

31.600,- 

Kč 

Občanské sdružení 

D.R.A.K. z.s. 

Centrum 

ucelené 

rehabilitace 

pro rodiny 

s dětmi do 18 

let 

1.1. – 

30.12.2016 

Nájemné, služby, 

mzdové náklady 

 

60.000,- 

Kč 
0 

Celkem:    
654.400,- 

Kč 
465.000,- 

Kč 

 

 

Žadatel  
Název 

projektu 

Termín 

realizace  
Účel dotace  

Požadovaná 

částka 

dotace  

Návrh 

správní rady 

Fondu 

SLUNCE VŠEM, zapsaný 

spolek 

Centrum 

denních 

služeb 

SLUNCE 

VŠEM 

1.1.- 

31.12. 

2016 

Na základní 

činnost Centra 

denních služeb 

200.000,- Kč 150.000,- Kč 

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ  Libereckého 

kraje, o.p.s. 

Poskytování 

osobní 

asistence na 

území města 

Turnov 

1.1.- 

31.12. 

2016 

Zajištění 

provozu a 

rozvoj 

poskytované 

sociální služby 

osobní 

asistence 

135.020,- Kč 50.000,- Kč 

REP, z.s. 
Poradna pro 

rodinu a děti 

1.1.-31.12. 

2016 

Podpora 

sociální oblasti 

– odborné 

sociální 

poradenství 

20.000,- Kč 10.000,- Kč 

Anděl Strážný, z.ú. 

 

Podpora 

sociální 

služby tísňové 

péče 

1.1.-31.12. 

2016 

Osobní náklady 

sociální služby 

– vícezdrojové 

financování 

30.000,- Kč 0 

Déčko Liberec, z.s. 

Občanská 

poradna 

Liberec – 

pracoviště 

Turnov 

1.1.-31.12. 

2016 

Podpora 

poskytování 

sociální služby 

– odborné 

sociální 

poradenství 

35.000,- Kč 25.000,- Kč 

Spokojený domov, o.p.s. 
Osobní 

asistence v ZŠ 

4.1.-31.12. 

2016 

Na zajištění 

osobní 
77.000,- Kč 50.000,- Kč 
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speciální pro 

zdravotně 

handicapovan

é žáky – 

občany města 

Turnov 

asistence ve 

škole 

Občanské sdružení 

D.R.A.K. z.s. 

SAS pro 

rodiny s dětmi 

1.1.2016- 

31.12. 

2016 

Poskytování 

registrované 

sociální služby 

63.000,- Kč 40.000,- Kč 

FOKUS TURNOV, z.s. 

Podpora 

sociální 

služby – 

podpora 

samostatného 

bydlení pro 

osoby 

s duševním a 

mentálním 

handicapem 

1.1.-31.12. 

2016 

Podpora aktivit 

ke zlepšení 

kvality života 

500.000,- Kč 500.000,- Kč 

Most k naději 

Terénní 

programy pro 

lidi ohrožené 

drogou 

1.1. – 

30.12. 

2016 

Zajištění 

služby ve 

městě Turnov 

 

80.000,- Kč 80.000,- Kč 

Hospicová péče sv. 

Zdislavy, o.p.s. 

Doprovázení 

umírajících na 

Rodinných 

pokojích 

v nemocnici v 

Turnově 

1.1.-31.12. 

2016 

Mzdy 

pracovníků 

v sociálních 

službách 

40.000,- Kč 30.000,- Kč 

Celkem:    
1.180.020,-

Kč 
935.000,-Kč 

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 185/2016 
 

ZM schvaluje  

spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace TURNOV, IČ 

72744383, Studentská 1598, Turnov, příspěvek na projekt Zlepšení zdravotního stavu členů ZO 

ve výši 5.400,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 186/2016 
 

ZM schvaluje  

spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace TURNOV, IČ 

72744383, Studentská 1598, Turnov, příspěvek na projekt Projížďka Českým rájem ve výši 

8.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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usnesení ZM č. 187/2016 
 

ZM schvaluje  

schvaluje evidované právnické osobě Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa v 

Žírči, IČ 48623814 na projekt Domov sv. Josefa – zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné 

roztroušenou sklerózou ve výši 15.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 188/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Zdravý zoubek, spolek  IČ 22732896, Železničářů 216, Liberec, příspěvek na projekt 

Zdravý zoubek 2016 ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací 

na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 189/2016 
 

ZM schvaluje  

spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.s., IČ 70155097, Skálova 540, Turnov, příspěvek na projekt 

Centrum pro rodinu Náruč ve výši 400.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 190/2016 
 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, Turnov, příspěvek na 

projekt Centrum pro děti a rodiče ve výši 31.600,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 191/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Nadaci pro transplantace kostní dřeně, 

IČ: 45333378, Na Roudné 123/212, 301 56 Plzeň na projekt Dárcovství kostní dřeně.  

Žádost nebyla hodnocena, byly zjištěny formální nedostatky. 

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

usnesení ZM č. 192/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova organizaci Anděl Strážný, z.ú., IČ 

02771527, Fügnerovo náměstí 1808/2, 120 00 Praha 2 na projekt Žít doma bezpečně. 

Projekt nedosáhl potřebného počtu bodů k přidělení finančního příspěvku dle schválených 

kritérií. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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usnesení ZM č. 193/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Občanskému sdružení D.R.A.K. z.s., 

IČ 26636328, Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 na projekt Centrum ucelené rehabilitace pro 

rodiny s dětmi do 18 let. 

Projekt nedosáhl potřebného počtu bodů k přidělení finančního příspěvku dle schválených 

kritérií. 

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

usnesení ZM č. 194/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, 

příspěvek na projekt Centrum denním služeb SLUNCE VŠEM ve výši 150.000,- Kč.. Jeho 

poskytnutí se řídí 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. 

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

usnesení ZM č. 195/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., 

IČ 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec příspěvek na projekt Poskytování osobní 

asistence na území města Turnov ve výši 50.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 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. 

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

usnesení ZM č. 196/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci REP, z.s., IČ 26670577, Chvalčovice 25, 463 43 Bílá příspěvek na projekt Poradna 

pro rodinu a děti ve výši 10.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 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. 

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

usnesení ZM č. 197/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Déčko Liberec, z.s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec příspěvek na projekt 

Občanská poradna Liberec – pracoviště Turnov ve výši 25.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

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. 

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

usnesení ZM č. 198/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - 

Veselá, příspěvek na projekt Osobní asistence v ZŠ speciální pro zdravotně handicapované žáky 

– občany města Turnov ve výši 50.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 
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finančních prostředků 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) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 199/2016 
 

ZM schvaluje  

Občanskému sdružení D.R.A.K, z.s.,  IČ 26636328, Oblačná 450/1. 460 05  Liberec, příspěvek 

na projekt SAS pro rodiny s dětmi ve výši 40.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 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. 

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

usnesení ZM č. 200/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS TURNOV, z.s.,IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, příspěvek na 

projekt Podpora sociální služby Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním a 

mentálním handicapem ve výši 500.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 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. 

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

usnesení ZM č. 201/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Most k naději, IČ 63125137, Petra Jilemnického 1929, Most, příspěvek na projekt 

Terénní programy pro lidi ohrožené drogou ve výši 80.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 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. 

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

usnesení ZM č. 202/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Horská 1219, 460 14 Liberec 14, příspěvek 

na projekt Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v nemocnici v Turnově ve výši 

30.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 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. 

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

usnesení ZM č. 203/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov organizaci Anděl Strážný, z.ú., IČ 

02771527, Fügnerovo náměstí 1808/2, 120 00 Praha 2 na projekt Podpora sociální služby tísňové 

péče zařazené do krajské sítě sociálních služeb. Projekt nedosáhl požadovaného počtu bodů k 

přidělení finančního příspěvku dle schválených kritérií. 

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

  
 



15  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 4. 5. 2016 

usnesení ZM č. 204/2016 
 

ZM schvaluje  

spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.s., IČ 70155097, Skálova 540, Turnov, SMLOUVU O 

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOVA v režimu de minimis na projekt 

Centrum pro rodinu Náruč ve výši 400.000,- Kč. 

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

usnesení ZM č. 205/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS TURNOV, z.s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, SMLOUVU O 

POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM 

ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na sociální službu Podpora samostatného bydlení ve 

výši 500.000,- Kč. 

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

usnesení ZM č. 206/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM 

HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na sociální službu Centra 

denních služeb ve výši 150.000,- Kč. 

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

usnesení ZM č. 207/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČ 

26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE NA 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU 

MĚSTA TURNOV na sociální službu Osobní asistence ve výši 50.000,- Kč. 

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

usnesení ZM č. 208/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - 

Veselá, SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V 

OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na sociální službu 

Osobní asistence ve výši 50.000,- Kč. 

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

usnesení ZM č. 209/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Most k naději, IČ 63125137, Petra Jilemnického 1929, Most, SMLOUVU O 

POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM 

ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na sociální službu Terénní programy ve výši 

80.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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9. Schválení neinvestičních dotací pro SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2016   
 

Rozprava:  
      Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. 

Sbory v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních spolků, které pro tuto oblast 

zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost, ale často jsou jediným spolkem, kde děti a mládež 

mohou rozvíjet svoje aktivity. Na dotaci je alokováno celkem 150 tis.Kč. 

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 210/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Bukovina, Bukovina 71 Turnov, IČO 62 01 34 67. 

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

usnesení ZM č. 211/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 62 01 34 83. 

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

usnesení ZM č. 212/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 62 01 34 75. 

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

usnesení ZM č. 213/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62 01 34 59. 

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

usnesení ZM č. 214/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62 01 40 64. 

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

usnesení ZM č. 215/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 62 01 34 24. 

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

  



17  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 4. 5. 2016 

10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Diskuse: xxxxxxxxx – občan, p. Hocke 

 

xxxxxxxxxxxx vystoupil před rokem na zasedání ZM s připomínkami k problematice sídliště na Výšince.  

1. Proč rostou břízy na střeše starého kina? 

2. Proč je černá skládka v místě Pod Stránkou? 

3. Proč mohou volně jezdit auta po chodnících na Výšinském sídlišti? 

4. Proč na sídlišti na Výšince není zabezpečeno dětské pískoviště proti psům? 

5. Proč není opravená síť na brance? 

6. Proč mohou volně pobíhat psy po sídlišti? 

7. Článek v HOTech, kde je uvedeno, co je třeba opravit – postrádám opravu sídliště na Výšince 

          

Reagoval pan starosta: Budova starého kina není v majetku města Turnova, s tím, nemůžeme nic udělat, 

dokud někomu něco nespadne na hlavu; černá skládka je také na soukromém pozemku, ze strany státní 

správy vyzveme majitele k odstranění; obyvatelé sídliště na Výšince využívají chodníky, pokud potřebují 

do svých bytů něco těžkého nastěhovat, jestliže jim zatarasíme cestu, budou třeba i těžkou skříň muset 

nosit po schodišti; můžeme to tam osadit sloupky a uvidíme na příštím ZM, kolik občanů zde bude proti 

tomu; pískoviště pro nejmenší děti je zabezpečeno, obecně spíše pískoviště rušíme – máme zde hřiště 

určená pro děti; máme smlouvu s TST s. r. o. o průběžné údržbě herních prvků – váš podnět k údržbě 

předáme – toto by mohlo být vyřešeno systémem na hlášení poruch, který by měl v nejbližší době být 

zprovozněn; psy volně pobíhat nemohou – je to o jejich majitelích; samovolné vylepování cedulek není 

možné; je to o postihu – bohužel pokud nechytneme majitele psa při venčení, nemůžeme jej pokutovat; 

dále MP nemůže být všude; při opravách sídlišť jsme postupovali od nejstarších k nejmladším – na 

Výšinku jsem nezapomněl – proběhlo zde rozšíření parkovacích stání; zkultivovali jsme prostor po 

volejbalovém hřišti; rádi bychom udělali lepší chodník od samoobsluhy směrem ke schodišti v horní části 

sídliště; na tak velký projekt, jako byla revitalizace sídliště U nádraží, v nejbližší době asi finance mít 

nebudeme; na vaši stížnost jsem nezapomněl, chystám se v nejbližší době na ní odpovědět; o tom co se 

bude v Turnově opravovat, rozhoduje celé ZM 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

11. Přestávka   
 

            

12. Finanční dar pro ZŠ Turnov, Zborovská 519, z výtěžku 7. městského plesu   
 

Rozprava:  
      Dne 29. ledna 2016 se konal 7. městský ples. Společnosti z Turnova a okolí poskytly věcné i finanční 

dary, na základě kterých jsme návštěvníkům plesu mohli nabídnout atraktivní ceny. Celkový výtěžek, 

který je možné darovat je tedy 33 000 Kč. 

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 216/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Turnov Základní škole Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace, ve výši 33 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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13. Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol   
 

Rozprava:  
      Bod byl zrušen před jednáním.       

 

14. Dotace na obecně prospěšnou činnost   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obecně prospěšné činnosti částka 153.000 

Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 14 žádostí. Komise, na svém jednání posoudila 

všechny došlé žádosti o poskytnutí dotace. Navrhuje vyhovět 10 žádostem, zbylým 4 žádostem navrhuje 

nevyhovět, jelikož svým obsahem nesplňují podmínky dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně 

prospěšnou činnost.  

Žadatel Účel dotace:  
činnost spolku 
- upřednostněné projekty: 

Požadovaná 
dotace 

Návrh výše 
dotace 

Český svaz chovatelů 
Základní organizace 
Turnov 1, IČ 62014838 

Udržení stavu 
chovatelského areálu, 
výstavy drůbeže 

30.000 20.000 

ČKS - ZKO 374 Turnov 
IČ 620 14 293 

Provoz cvičiště 
kynologic. organizace 

15.000      10.000 

"Paměť Českého ráje a 
Podještědí" 
IČ 701 55 054 

Sborník Od Ještěda k 
Troskám 

32.000 15.000 

Myslivecká společnost 
VESECKO, z.s. 
IČ 014 20 429 

Činnost spolku 10 - 12.000 2.000 

Spolek rodáků a přátel 
Turnova o.s. 
IČ 150 45 927 

Činnost spolku (besedy, 
Poznej svůj Turnov ) 

30.000 25.000 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, o.s. základní 
organizace Turnov, IČ 
72744383 

Činnost spolku 20.000 20.000 

Klub přátel železnic 
Českého ráje 
IČ 492 94 211 

Parním vlakem Českým 
rájem + akce v depu  

30.000 25.000 

spolek Turnovanka –
TURNOVSKÁ BOHÉMA 
IČ 266 11 856 

Činnost spolku 9.600 0 
(oblast 
kultury) 

Občanské sdružení 
D.R.A.K. z.s 
IČ 266 36 328 

Podpora svépomocného 
klubu rodin 
s postiženými dětmi  

25.000 0 
(sociální 
oblast) 

Turnov lidem, z.s.  
IČ 036 26 440 

- letní výstava Zlaté 
ručičky Českého ráje 
(zejm. SUPŠ) 

40.000 5.000 

Klub českých turistů 
Sokol Turnov 
IČ 150 45 561 

Obnova turnovského 
cyklookruhu 

13.020 0 

Celia-život bez lepku Informační a 5.000 4.000 
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o.p.s.   
IČ 270 48 861 

poradenské aktivity pro 
celiaky a veřejnost 

Český kynologický svaz 
ZKO Žďárek-1017 
IČ 040 64 810 

Neúplná žádost 
Pozdní podání žádosti: 
16.3.2016 

? 0 

Tělovýchovná jednota 
Český Ráj  
IČ 15043274 

Otvírání a zavírání 
Skaláku + sběr odpadků 

20.000 15.000 

CELKEM  281.620    141.000 

 

Diskuse: -- 

usnesení ZM č. 217/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Český svaz chovatelů, Základní organizace Turnov 1, IČ 62014838, na 

činnost spolku ve výši 20.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov 

a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 218/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro ČKS – ZKO 374 Turnov, IČ 62014293, na činnost spolku ve výši 10.000,- 

Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 219/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro "Paměť Českého ráje a Podještědí", IČ 70155054, na činnost spolku ve 

výši 15.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 220/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 01420429, na činnost spolku 

ve výši 2.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 221/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel Turnova o.s., IČ 15045927 na činnost spolku ve 

výši 25.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 222/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace 

Turnov, IČ 72744383, na činnost spolku ve výši 20.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou 

činnost. 

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

usnesení ZM č. 223/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Klub přátel železnic Českého ráje, IČ 49294211, na činnost spolku ve výši 

25.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 224/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Turnov lidem, z.s., IČ 03626440, na činnost spolku ve výši 5.000,- Kč. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 225/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861, na činnost spolku ve výši 

4.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 226/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Tělovýchovná jednota Český Ráj, IČ 15043274, na činnost spolku ve výši 

15.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 227/2016 
 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 

žadateli, kterým bude dotace schválena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 228/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro spolek Turnovanka – prostřednictvím spolku TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČ 

26611856, neboť nebyla splněna podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně 

prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 229/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro spolek Občanské sdružení  D.R.A.K. z.s, IČ 26636328, neboť nebyla splněna 

podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 230/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, neboť nebyla splněna 

podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

usnesení ZM č. 231/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro spolek Český kynologický svaz ZKO Žďárek-1017, IČ 04064810, neboť nebyla 

splněna podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

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

15. Individuální dotace pro Mikroregion Český ráj   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění 

provozu, propagace a koordinace letních turistických autobusových linek v Českém ráji. Město Turnov je 

partnerem tohoto projektu, do kterého je zapojeno 30 obcí a měst z regionu Český ráj.  Mikroregion 

Český ráj tento projekt koordinuje. Požadovaná částka dotace je 40.000,- Kč.  Město Turnov v posledních 

dvou letech pravidelně financuje ze svého rozpočtu tento projekt vždy částkou 40.000,- Kč za rok. 

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 232/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 40.000,-  Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na 

zajištění provozu, propagace a koordinace letních turistických autobusových linek v Českém ráji 

do 30. 11. 2016, zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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16. Individuální dotace pro Mikroregion Jizera   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci svazku obcí MIKROREGION JIZERA na provoz 

mikroregionu v období od 22.3.2016 do 31.12.2016. Město Turnov je členskou obcí MIKROREGIONU 

JIZERA. Všechny členské obce se pravidelně finančně podílejí na provozu mikroregionu. Požadovaná 

částka dotace je 27.345,- Kč. V roce 2014 bylo z rozpočtu města zaplaceno na ročních členských a 

provozních příspěvcích celkem 39.844,- Kč a v roce 2015 celkem 40.170,- Kč.  

 

Diskuse: -- 

 

usnesení ZM č. 233/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 27.345,-  Kč pro MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342, 

na zajištění provozu mikroregionu, zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

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

17. Individuální žádost o dotaci - Geopark Český ráj, o. p. s.   
 

Rozprava:  
      Na Město Turnov se obrátil Geopark Český ráj, o. p. s. se žádostí o individuální dotaci ve výši 

50.000,- Kč.  K podpoře Geoparku Český ráj se připojil Liberecký kraj 250.000,- Kč a dále města Jičín a 

Nová Paka, obě po 50.000,- Kč. Partneři uznávají významný potenciál geoparku pro území Českého ráje. 

Všichni partneři tak vyjadřují uznání významu značky UNESCO a rozhodli se geopark podpořit v jeho 

nelehké situaci a letošní obhajobě značky UNESCO.  

 

Diskuse: p. Čermák, p. Sekanina, p. Špetlík, p. Svobodová, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: v obchodním rejstříku nejsou zcela aktuální informace; zhruba před 14 dny se na soud 

poslala žádost o změny, které se ještě zcela nepromítly; na žádosti, razítku i smlouvě jsou uvedené jiné 

údaje – název společnosti je dle IČ: Geopark Český ráj o. p. s. a takto by to mělo být jak na smlouvě, 

razítku, tak i na hlavičkovém papíře; Geopark je v tuto chvíli stabilizovaný, můžeme mu poslat potřebnou 

dotaci – změny v nejbližší době budou zaznamenány 

 

usnesení ZM č. 234/2016 
 

ZM schvaluje  

individuální dotaci z rozpočtu města pro rok 2016 pro Geopark Český ráj, o. p. s., IČ: 27511774 

ve výši 50.000,- Kč. Zároveň schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/7] 
  

18. Pokračování cyklotrasy „Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany"   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám ke schválení Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway 

Jizera v úseku Turnov – Svijany. Touto smlouvou vyjadřujeme souhlas s pokračováním projektu 

Greenway Jizera za Turnov, neboť úsek nad Turnovem (Dolánky - Líšný) je již realizován a velmi 

využíván veřejností. Schválení této smlouvy je prvním krokem v pokračování projektu Greenway za 

Turnov. Ke smlouvě jsou připojeny dvě přílohy: mapa trasy a systém financování. Smlouvu budou na 

svých zastupitelstvech postupně schvalovat všechny dotčené obce – Turnov, Modřišice, Přepeře, 

Příšovice a Svijany. 
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Délka trasy na jednotlivých katastrech: Svijany 1049 m, Příšovice 5065 m, Přepeře 1527 m, Modřišice 

1425 m, Turnov 1490 m. 

Po schválení smlouvy začnou jednotlivé obce na svých katastrech vyvíjet aktivitu k zajištění pozemků na 

plánované trase Greenway Jizera. Navržená trasa ještě může doznat změn, pokud se při jednáních o 

odkupech, nájmech nebo výpůjčkách pozemků objeví překážky, budeme muset hledat variantní řešení 

jednotlivých úseků. 

 

Diskuse: p. Frič, p. Hocke, p. Špetlík, p. Báča, p. Svobodová, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: kdy by mohla proběhnout realizace? Na LK máme zažádáno o dotaci na projektovou 

dokumentaci; je třeba začít jednat s vlastníky pozemků, již teď máme nesouhlasná stanoviska; minimálně 

rok budeme hledat a upřesňovat trasu; další otázka bude ta finanční; pokud budu realista tak to vidím na 3 

– 4 roky; finanční rozpočítání je stejné jako v první etapě? Dvojnásobná váha počet obyvatel, 

jednonásobná váha délka; katastrofální řešení je to přes území Přepeř – napojení na hlavní silnici směrem 

na Příšovice – zabijeme myšlenku celé Greenway a stejně cyklisté budou jezdit směrem na Mokrý; proto 

máme již nyní ve smlouvě možnost alternací trasy; Přepeře a Příšovice cyklopruh chtějí spojit 

rekonstrukcí silnice 600/10, kdy mají velkou šanci získat dotaci ze SFDI, hlavní myšlenka musí zůstat – 

Bezpečná Greenway pro cyklisty v každém věku 

 

 
 

usnesení ZM č. 235/2016 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – 

Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec 

Svijany a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

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

19. Svoz odpadu v okrajových částech města   
 

Rozprava:  
      Návrh svozu v okrajových částech města spočívá v omezení svozu odpadových nádob z 27 lokalit, 

celkem 75 odpadních nádob (viz tabulka), které jsou velmi obtížně přístupné a hrozí zde poškození 

techniky nebo zranění řidičů. Odpadové nádoby si budou od těchto domů svážet majitelé nemovitostí na 

předem určená místa. Jednání s občany bude probíhat osobně na místě ze strany Technických služeb 

Turnov, s.r.o. (TST) a také dopisem ze strany odboru životního prostředí. Navíc bychom občanům 

nabízeli nové popelnice na kolečkách, v některých částech se Technické služby Turnov, s.r.o. budou 

domlouvat na svozu odpadu v pytlích. Původní usnesení rady města omezilo svoz odpadu v zimním 

období tj. 1. 11. až 31. 3. Na základě požadavku zastupitele Tomáše Hudce je omezení svozu 

projednáváno v zastupitelstvu města. Byla provedena prohlídka pro zastupitele na inkriminovaných 
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místech.  Prohlídky se zúčastnili zastupitelé: p. Zikuda, p. Kos, p. Houšková, p. Svobodová a jednatel 

TST pan Preisler. O omezení svozu rovněž jednala dozorčí rada TST, která navrhla rozšíření omezení 

svozu odpadových nádob na celý rok. 
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Diskuse: p. Sekanina, p. Preisler 

 

V diskusi zaznělo: věřím, že je to zpracováno zodpovědně; vztah k rozpočtu by se tímto měl snížit, 

vzhledem k tomu, že ušetříme; jednali jsme na DR i na RM a předběžně jsme se dohodli na slevě ve výši 

20% z ceny jedné nádoby 

 

usnesení ZM č. 236/2016 
 

ZM schvaluje  

omezení svozu odpadů v uvedených 27 lokalitách dle návrhu celoročně. 

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

V Turnově dne 4. května 2016 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Otakar Špetlík 

ověřovatel zápisu 

 


