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Zápis 

5. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 05. 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, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš 

Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. 

Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Jiří Mikula, Jiří Rezler, 

Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 

Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš 

Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová       

Omluveni: PhDr. Hana Maierová 

Ověřovatelé: Ing. Michal Kříž, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, p. Hromádka – ředitel Suchopýru o. p. s., skauti 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

 

Přítomno 10 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   
 

usnesení ZM č. 237/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání zastupitelstva města. 

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

2. Změna jednacího řádu zastupitelstva města   
 

Rozprava:  
      Na základě dubnového jednání zastupitelstva města byla připravena změna jednacího řádu a to v: 

§10 

Každý člen zastupitelstva může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm (nejpozději před 

projednáváním dalšího bodu) námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. V případě, že je členem 

zastupitelstva námitka podána ještě před projednáváním dalšího bodu jednání, předsedající prohlásí 

probíhající hlasování za neplatné/zmatečné a hlasování se opakuje. Je-li námitka podána později, 

rozhodne o takové námitce zastupitelstvo bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se 

hlasování opakovat. Tím není členu ZM odebráno právo dle §95 odst.2  zák.128/2000 (viz bod 12). 

 

§12 

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k 

nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva 

obce. Námitku dle § 95 lze podat starostovi města max. do 10 dnů po pořízení zápisu. 

 

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

 

V diskusi zaznělo: v jednacím řádu je uvedeno schvalování seznamu diskutujících, bylo by dobré jej 

vyškrtnout; pletou se zde pojmy zasedání, jednání – bylo by dobré si pojmy ujasnit; neměly by v jednacím 

řádu být zkratky; bylo by dobré všechny připomínky zapracovat a předložit ke schválení až vše bude 

upravené; bylo by vhodné dokoupit software k hlasovacímu zařízení, aby mohlo probíhat stálé jmenovité 

hlasování; jmenovité hlasování nezabrání zmatečnému hlasování 

 

p. Sekanina – návrh usnesení 

 

usnesení ZM č. 238/2016 
 

ZM ukládá  

tajemníkovi Městského úřadu Turnov přepracovat jednací řád tak, aby byly zapracovány 

připomínky dle diskuse a dále byly zapracovány termíny odpovídající platnému znění zákona o 

obcích. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/6] 
  

3. Vodohospodářské sdružení Turnov, zadání analýzy nakládání s majetkem, 

provozování vodovodů a kanalizací, stanovisko Rady sdružení k činnosti předsedy 

DR   
 

Rozprava:  
      Problematika analýzy všech alternativ nakládání s majetkem a provozování vodovodů a 

kanalizací 

 Stanovisko pana zastupitele Mikuly:  

- Zadejme zpracování nezávislého znaleckého posudku či odborné analýzy ke stanovení postupných 

kroků, které by v konečném důsledku vedly k vlastnímu provozování vodovodu a kanalizace a tedy k 

100% ovlivňování výše ceny vodného a stočného, tempa obnovy sítí a řádnému hospodaření s majetkem. 
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Zákon o vodovodech a kanalizacích přeci umožňuje, aby cena vody byla v každé obci jiná a to na základě 

dohody vlastníků provozně související vodohospodářské struktury, v níž se vlastníci dohodnou na 

provozních věcech, jako je cena vody předané, množství vody předané, způsoby fakturace, atd. Informace 

pro zastupitele z roku 2014, že to takto nejde, není správná.  

 

Na základě takového odborného posouzení potom přistupme k ukončení stávající koncesní smlouvy a 

učiňme kroky k přípravě vlastního provozování vodovodních a kanalizačních sítí tak, že zajistíme:  

- odborného zástupce,  

- akreditovanou laboratoř a firmu na opravy a havárie,  

- přípravu Technických služeb Turnov 

Takový způsob provozování vodovodu a kanalizace je v Evropě nejběžnější a optimální.  

 

Stanovisko starosty:  

Prosím tímto zastupitele o posečkání. Rád bych celou problematiku zpracování analýzy nejdříve probral s 

kolegy z okolních měst a obcí (přijatelně vysvětlit svůj postoj, kroky a pozici ostatním členům svazku). 

Domnívám se, že by bylo vhodné tuto analýzu zpracovávat z pohledu více měst a obcí napojených na 

infrastrukturu Turnova. Schválením jednostranného usnesení spíše dojde k zablokování celé situace než 

posunu v rámci spolupráce. Je třeba říci, že Turnov je vnímán jako leader celého sdružení a taková 

jednostranná usnesení mohou spíše stávající situaci destabilizovat. Rovněž je nutné brát zřetel na plán 

připravovaných investic nejen v Turnově. 

 

Stanovisko Rady sdružení k činnosti předsedy dozorčí rady  

Usnesení Rady sdružení - Vodohospodářské sdružení Turnov:  

Na svém jednání 11.5.2016 Rada sdružení přijala následující usnesení:  

Rada sdružení konstatuje, že jednání předsedy dozorčí rady poškozuje zájmy společnosti. Rada sdružení 

vyzývá Zastupitelstvu města Turnova k odvolání pana Mikuly z postu člena dozorčí rady 

Vodohospodářského sdružení Turnov.  

(hlasování: 22/1/0) usnesení RS č. 55/2016  

Je třeba říci, že uvedené usnesení bylo přijato v rozjitřené atmosféře, jako reakce na článek v DNES. 

Členové rady sdružení vnímají stávající styl komunikace dozorčí rady jako nešťastný, zvláště s ohledem 

na prezentaci Vodohospodářského sdružení Turnov směrem k veřejnosti. 

 
 

Diskuse: p. Hocke, p. Mikula, p. Červinková, p. Sekanina, p. Houšková, p. Kordová, p. Loukota, p. 

Zikuda, p. Hodík, p. Kunetka, p. Soudský, p. Jiránek, p. Kříž  

 

V diskusi zaznělo: z minulých podkladů jsem si dovolil vypůjčit část textu, který jsem doplnil o své 

stanovisko; po minulém zasedání pan předseda VHS zpracoval zprávu, kterou předložil na jednání RS 11. 

5., žádal jsem o odložení termínu, že jsem mimo republiku, bohužel RS dne 11. 5. přijala usnesení, 

kterým doporučuje ZM Turnov odvolat mě z funkce předsedy DR VHS; pokud si odmyslíme emotivní 

záležitost, materiály pana Mikuly mají hlavu a patu jsou věcné a je vidět, že si dal velkou práci s jejich 

vypracováním; nejde zde o materiály, jde zde v některých případech o způsob rétoriky a načasování; 

článek v novinách opravdu mohl navodit pocit, že pan Mikula je zcela proti VHS, může to být vnímáno 

jako krajská kampaň; starosta Vám zdůvodňoval, proč je důležité probrat analýzu s okolními starosty; 

pokud RS přijme téměř jednohlasně usnesení na doporučení odvolání turnovského zástupce z DR je zde 

nejspíše nastavení zcela špatné; DR přijímá usnesení a RS je pouze bere na vědomí a nic s tím nedělá; 

opakovaně se snažíme snížit cenu vody, proto jsme zvolili pana Mikulu jako zástupce v DR; cena vody je 

velmi populární – je to důležité to ano, ale hlavně je třeba hlídat investice – jak se bude projektovat, jak se 

bude stavět, proto i načasování takové analýzy musí být vhodné, aby to neohrozilo fungování společnosti; 

dochází k rozporu mezi Turnovem a okolními obcemi – je třeba reorganizovat strukturu a proto bychom 

měli mít nějakou analýzu, která by nám s tím pomohla; analýzu můžeme zadávat až tehdy, kdy budeme 

vědět, co od ní chceme vědět a v jakém finančním rozsahu; dá sestavit výbor pro VHS, který by určil co 

má analýza obnášet; navenek by se měly hájit zájmy společnosti a uvnitř dělat pořádek a diskutovat – 

žádná společnost nefunguje dokonale; analýza je potřeba, stále nám roste cena vody a to je třeba zastavit 
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p. Mikula – návrh usnesení, návrh na jmenovité hlasování 
 

ZM odvolává  

pana Jiřího Mikulu z dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov s. r. o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [0/20/6] – nebylo přijato 

PRO 

0 

PROTI 

p. Báča, p. Černý, p. Červinková, p. Frič, p. Hodík, p. Hudec, p. Jiránek, p. Knížek, p. Kos, p. Kunetka, p. 

Loukota, p. Uchytil, p. Rezler, p. Sekanina, p. Soudský, p. Svobodová, p. Šorejs, p. Špetlík, p. Tomášek, 

p. Zikuda 

ZDRŽEL SE 

p. Hocke, p. Houšková, p. Kordová, p. Kříž, p. Mikula, p. Tomsa 
  
 

ZM ukládá  

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

vodovodů a kanalizací. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/6/8] - nebylo přijato 
  

usnesení ZM č. 239/2016 
 

ZM bere na vědomí  

usnesení Rady Vodohospodářského sdružení Turnov č.55/2016 a potvrzuje pana Jiřího Mikulu v 

pozici člena dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 

 

p. Hudec – návrh usnesení, návrh na jmenovité hlasování  
 

ZM odvolává  

pana Milana Hejduka z rady sdružení  -  Vodohospodářského sdružení Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/12/6] – nebylo přijato 

PRO 

p. Červinková, p. Hodík, p. Hudec, p. Loukota, p. Mikula, p. Uchytil, p. Rezler, p. Soudský 

PROTI 

p. Černý, p. Hocke, p. Jiránek, p. Knížek, p. Kordová, p. Kos, p. Sekanina, p. Svobodová, p. Špetlík, p. 

Tomášek, p. Tomsa, p. Zikuda 

ZDRŽEL SE 

p. Báča, p. Frič, p. Houšková, p. Kříž, p. Kunetka, p. Šorejs 

 
  

4. Dům přírody Českého ráje v Dolánkách: žádost o provozní dotaci a žádost o 

prominutí dluhu za projektovou dokumentaci   
 

Rozprava:  
      Předkládáme materiál týkající se Domu přírody Českého ráje v Dolánkách. Jedná se o dluh Ekocentra 

Oldřichov v Hájích vůči Městu Turnovu ve výši 845.100,- Kč za projektovou dokumentaci a dále o 

provozní dotaci pro Dům přírody ve výši max. 200.000,- Kč po dobu udržitelnosti projektu tj. 10 let, 

kterou schválilo minulé zastupitelstvo. 

Dům přírody se otvíral 4. dubna 2016 za přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce a 

hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.  
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Dům přírody Českého ráje je provozován na základě smlouvy (uzavřená podle § 1746 odst. 2 z. č. 

89/2012 Sb. občanského zákoníku) mezi Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s. (vlastník objektu) a 

Suchopýr o.p.s. (provozovatel). Smlouva je uzavřená na dobu 10 let, tzn. po dobu udržitelnosti projektu. 

 

Poslání a cíle 

 pěstování, výsadba a ochrana původních jizerskohorských dřevin,  

 obnova krajiny, návrat mizejících krajinných prvků (aleje, meze, remízky, tůně…),  

 zapojování veřejnosti do praktické ochrany přírody.  

 

Suchopýr, o.p.s. poskytl Ekocentru Oldřichov v Hájích finanční dar v celkové výši 10% uznatelných 

nákladů na kofinancování projektu výstavby Domu přírody Českého ráje v rozsahu 3 340 589,99 Kč.  

 

Naším návrhem je ponížit původně schválenou dotaci na provoz o dlužnou částku za projektovou 

dokumentaci, vycházejících z původních částek s rozložením na 10 let. Po projednání v RM bylo splácení 

dlužné částky za projekt rozloženo do 5 let. Vzhledem k nedořešenému financování je tento návrh pro 

Suchopýr, o.p.s velkou komplikací.  

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke, p. Soudský, p. Kordová, p. Kříž, p. Báča, p. Sekanina, p. Hromádka, p. 

Tomsa, p. Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: překvapily mne důvody, proč nebyly uznány náklady na projektovou dokumentaci; ale 

to bylo zcela něco jiného a my nyní chceme, aby nám to Ekocentrum zaplatilo; máme podepsanou kupní 

smlouvu a s tím nic neuděláme; pan Hromádka se Suchopýrem zachránil celý projekt; v Praze jsme 

s panem Pekařem za něj bojovali – Dolánky jsou vstupní branou do Českého ráje; prvních 5 let na provoz 

je náročných a my jim chceme ještě snížit schválenou dotaci; mám pocit, že paní učitelky budou raději 

chodit do Domu přírody než s dětmi do opravdové přírody; celý nový zimní stadion byl za 94 mil. Kč a 

oproti tomu zrekonstruovaný Dům přírody za 34 mil. Kč je značný rozdíl; bude moci Dům přírody 

fungovat, pokud nebude dostávat dotaci 200 tis. Kč/ročně ? budeme to muset zvládnout, nic jiného nám 

nezbude – budeme se snažit hledat jiné zdroje, jsme o. p. s. a to se občas stává, že slíbené dotace 

nepřijdou; Liberecký kraj nepřispěl – dlouho sliboval, ale pak se nic nestalo; smlouva na projektovou 

dokumentaci byla uzavřena s Ekocentrem a peníze se budou krátit Suchopýru; bylo by dobé se zaměřit na 

propagaci, aby si návštěvníci Dolánek i ostatní zvykli a mohli Dům přírody navštěvovat – propagace je 

v běhu, budeme schvalovat informační leták, abychom se dostali do podvědomí – za první dva měsíce 

otevření Dům přírody navštívilo přes 2000 lidí;  

 

p. Tomsa – návrh usnesení 

usnesení ZM č. 240/2016 
 

ZM mění  

usnesení č. ZM 107/2013 a schvaluje provozní dotaci pro Suchopýr, o. p. s., 463 31 Oldřichov v 

Hájích, IČ: 25419358  - prvních pět let ve výši 30.980,- Kč/rok a dalších pět let ve výši 200.000,- 

Kč/rok s garancí na dobu udržitelnosti projektu tj. 10 let na provozování Domu přírody Českého 

ráje v Dolánkách u Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/4/1] 

  

5. Koňský trh - aktuální situace   
 

Rozprava:  
      Tento projekt byl v orgánech města velmi aktivně projednáván v letech 2003-2005. Z hlediska 

stavebního zákona bylo na projekt vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.  Stavební povolení 

pozbylo platnosti, územní rozhodnutí je stále platné (byl postaven sjezd z okružní křižovatky u Magicu). 

Po jednání ve vedení města a radě města se domníváme, že bychom se do soutěže o pozemky měli 

přihlásit. Město Turnov má několik strategických přístupových pozemků na vstupu do lokality. Zároveň 

tak můžeme v budoucnu zásadně ovlivnit, co se v dané lokalitě bude stavět. Nebudeme pouze ve stavu 
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přihlížejícího. Výsek územního plánu, mapa aktivní a pasivní záplavy a pozemky v majetku města jsou 

přílohou materiálu. Osobně bych rád v lokalitě viděl bytové domy (3+ ustupující podlaží), doplněné 

prodejními či polyfunkčními plochami v přízemí s dostatečnou parkovací kapacitou, park a veřejnou 

zeleň, doplnění zástavby do ulice Sobotecké. Mohli bychom koncepčně dostavět centrum města. Při 

diskuzi s dalšími realitními lídry v Turnově, se zdá, že tato varianta by pro ně mohla být rovněž zajímavá. 

V případě souhlasu s podáním nabídky na odkup lze očekávat relativně dlouhá jednání. Finanční krytí 

tohoto nákupu by pravděpodobně proběhlo z části z rozpočtu města a z části novým úvěrem města. 

 

Diskuse – p. Sekanina, p. Hocke, p. Kříž, p. Hodík, p. Jiránek, p. Špetlík, p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: pozemky by se uvedly do řádného stavu a pak by se rozprodávaly; město by to mělo 

koupit, je to jedna z mála rozvojových lokalit v centru; obyvatelé se na tuto lokalitu, velmi negativně 

dívají, jistě si to zaslouží; máme jiný mechanizmus jak ovlivnit takovou to zónu? V rámci územního plánu 

musíme ctít vydané územní rozhodnutí – jediná šance je získat pozemek a změnit si územní plán; 

vlastnické právo je velmi silné k tomu, abychom mohli změnit územní plán – vždy když by se mělo stavět 

něco jiného tak se k tomu vyjadřují všechny státní složky; je to strategické území; s finančním výborem 

jste to nestihli projednat; sám za sebe mohu říci, že nyní se pohybují úvěry pro města velmi příznivě 

usnesení ZM č. 241/2016 
 

ZM pověřuje  

starostu města podáním nabídky na odkup nemovitostí ve vlastnictví spol. Real Garant s.r.o., 

Třeboň zapsané na listu vlastnictví č. 5330 pro k.ú. Turnov (pozemky parc.č. 212/2, 213, 

217/1,217/2, 230/1, 230/3, 234/1, 234/5, 234/8, 234/9, 234/16, 236, 237/1, 237/3, 240 a 247/2  a 

pozemek parc.č. 214, jehož součástí je dům čp. 225, parc.č 216, jehož součástí je dům čp. 226, 

parc.č. 234/10, jehož součástí je stavba garáže, parc.č. 239, jehož součástí je stavba bez čp. jiná 

stavba, vše v k.ú. Turnov, celková plocha pozemků je 19862 m2) za cenu 18,5 mil.Kč, jako cenu 

v místě a čase obvyklou. 

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

  

6. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - závěrečná zpráva o stavb   
 

Rozprava:  
      Stavba Sportovního areálu Maškovy zahrady Turnov byla zahájena na 2.12.2014, 28. října 2015 byl 
otevřen zimní stadion, 8. května 2016 bylo slavnostně otevřeno koupaliště, 1. června 2016 bude otevřen 
ostrý provoz koupaliště.      
 

Maškova zahrada přehled k 16.5.2016 

SYNER + BAK  161 180 988,74 Kč 

Technický dozor  463 400,00 Kč 

Cenový dozor  396 000,00 Kč 

Geologický dozor  135 850,00 Kč 

Autorský dozor  592 400,00 Kč 

Koordinátor BOZP 74 900,00 Kč 

Město Turnov – dozor ze strany OSM 250 000,00 Kč 

Integra Stavby a.s. – další zemní práce 135 100,00 Kč 

ČEZ a.s. - přeložka kabelu 135 100,00 Kč 

Pamico Czech s.r.o. - Optické propojení areálu  107 438,02Kč 

Compet Consult s.r.o. – administrace soutěže 60 000,00Kč 

Ostatní  187 666,61 Kč 

celkem 163 718 843Kč 
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Celkové náklady stavby včetně přípravných prací dosáhnou: 188.738.142,37 Kč bez DPH  
 

Generální dodavatel stavby: sdružení Společností SYNER a BAK: 

Původní cena díla 175.136.374,- Kč bez DPH 

Navýšení ceny díla 3.953.613,- Kč bez DPH 

Celková cena díla 179.089.987,- Kč bez DPH 

Pozastávka 17.908 998,- Kč na odstranění vad a nedodělků bude vyplacena do 30 dnů po odstranění 

posledního nedodělku. Bankovní záruka na dodržení povinnosti odstranění záručních vad po dobu 5 let je 

v celkové výši 8.952.734,20 Kč. Záruka se každý rok snižuje o 20%. 

 

usnesení ZM č. 242/2016 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o průběhu výstavby Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov. 

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

7. Prodej pozemků u domu čp. 1970 ul. Bedřicha Smetany, Turnov   
 

Rozprava:  
      xxxxxxxxxxx mají ve společném jmění manželů pozemek parc.č. 2265/40 - zahrada a pozemek 

parc.č. 2265/141 - zast.pl., na kterém stojí stavba: Turnov, čp. 1970, bydlení, vše v k.ú. Turnov. V 

současnosti uvažují o prodeji těchto nemovitostí. Obrátili se na nás se žádostí o odkoupení pozemku 

parc.č. 2265/142 a zaplocené části pozemku parc.č. 2265/39, k.ú. Turnov. xxxxxxxxxx mají zájem dát své 

nemovitosti ještě před prodejem do pořádku. Na pozemek parc.č. 2265/142 zast.plocha o výměře 5 m2, 

k.ú. Turnov zasahuje stavba jejich domu. K tomuto přesahu došlo z důvodu, že na řadové domy byly 

přiděleny pozemky v šíři 6 m, ale typový projekt na řadový rodinný dům byl na šířku 6,1 m. Jelikož se v 

tomto případě jedná o krajový řadový rodinný dům, uvedená odchylka se zde promítla nejvíce. Část 

pozemku parc.č. 2265/39, k.ú. Turnov je užíván na základě nájemní smlouvy od r. 1997. Jedná se o 

pozemek bezprostředně sousedící s jejich nemovitostmi. Když v r. 2002 byla v uvedené lokalitě 

dokončena výstavba komunikace - ulice Bedřicha Smetany, došlo ze strany xxxxxxxxxx k vybudování 

dnešního stávajícího oplocení pronajaté části pozemku parc.č. 2265/39, k.ú. Turnov. Zaplocená část 

pozemku parc.č. 2265/39 orná půda o výměře 167 m2, k.ú. Turnov je zaměřena geometrickým plánem. 

Vzhledem k legálnosti postaveného oplocení a souhlasných stanovisek odboru rozvoje města, odboru 

dopravy, odbor správy majetku prodej požadovaných pozemků doporučuje. Dojde k majetkovému 

vypořádání v souladu se skutečným stavem. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 243/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 2265/142 zast.pl. o výměře 5 m2 a pozemku parc.č. 2265/175 orná půda 

o výměře 167 m2 odměřeného geometrickým plánem č. 4153-19/2016, vše v k.ú. Turnov do 

společného jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2, celkem 

206.400 Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou. 

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

8. Prodej části pozemku parc.č. 540, k.ú. Turnov (pod zdí a bránou u zahrady při 

objektu muzea)   
 

Rozprava:  
      Liberecký kraj předkládá do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) projekt k nové 

expozici horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově. Při přípravě podkladů bylo zjištěno, že zeď a 

brána do zahrady při  objektu muzea stojí na části pozemku parc.č. 540, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města 
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Turnov. K podání žádosti o spolufinancování projektu je třeba mít vyřešen majetkoprávní vztah i k 

tomuto pozemku.  

V této souvislosti se Liberecký kraj obrátil na Město Turnov se žádostí o projednání záměru odkoupení 

části pozemku parc.č. 540 o výměře 6 m2, k.ú. Turnov. Na uvedené části pozemku spočívá brána a zeď ve 

vlastnictví Libereckého kraje, jedná se o vstupní bránu od městského parku do areálu za muzeem a 

domem čp. 72 Turnov. 

  

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 244/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 540/2 zahrada o výměře 6 m2, k.ú. Turnov, zaměřeného geometrickým 

plánem č. 4157-20/2016, do vlastnictví Libereckého kraje za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2, 

celkem 12.000 Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou a uhrazení nákladů s 

prodejem spojených ze strany kupujícího. 

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

9. Nabídka na odkoupení pozemků  parc.č. 822/15, 528/2, k.ú. Bukovina u Turnova 

(cesta k Zrcadlové koze)   
 

Rozprava:  
      xxxxxxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemků parc.č. 822/15 ostatní plocha o výměře 325 m2 a 

parc.č. 528/2 trvalý travní porost o výměře 55 m2, k.ú. Bukovina u Turnova. Pozemky jsou součástí 

veřejné cesty vedoucí k "Zrcadlové koze" od Rakous, proto je nabízí městu k odprodeji. Odkoupením 

pozemků se zcelí vlastnictví Města Turnova. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 245/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 822/15 ost.pl. o výměře 325 m2 za cenu 90 Kč/m2 a pozemku parc.č. 

528/2 trvalý travní porost o výměře 55 m2 za cenu 50 Kč/m2, vše v k.ú. Bukovina u Turnova, 

jedná se o ceny obvyklé, do vlastnictví Města Turnov. 

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

10. Odkoupení části pozemku parc.č. 1432/2, k.ú. Hrubá Skála pro táborovou 

základnu v Krčkovicích   
 

Rozprava:  
      Na základě usnesení RM č. 171/2015 došlo během října a listopadu ke složitým jednáním s 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, které vyústily v odmítnutí prodeje ze strany majitele pozemku. Poté byly zahájeny 

další jednání v březnu 2016, jejichž výsledkem je ochota majitele prodat alespoň část pozemku o výměře 

cca 190 m2. Byla dojednána kupní cena na celkovou částku ve výši 28.500 Kč, tj. 150 Kč/m2. Vzhledem 

k záměru města na výstavbu nové provozní budovy na tábořišti v Krčkovicích se jedná o strategický 

pozemek. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 246/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 1430/3 trvalý travní porost o výměře 190 m2, k.ú. Hrubá Skála, 

zaměřeného geometrickým plánem č. 834-38/2016, do vlastnictví Města Turnov za cenu ve výši  

150 Kč/m2, celkem 28.500 Kč, která je pro tento druh nemovitosti cenou obvyklou a uhrazení 

všech nákladů s vykoupením spojených ze strany kupujícího. Vykoupení se uskuteční formou 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  a následným uzavřením kupní smlouvy s nejzazším 

termínem dne 31.7.2016. 

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

11. Dražba pozemků v k.ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:  
      ZM schválilo na svém jednání dne 31.3.2016 účast na elektronické dražbě pozemků v k.ú. Malý 

Rohozec a pověřilo starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním na této dražbě. Jedná se o 

pozemky parc. č. 439/2, 439/4 a 460/2 (170 m2), podíl 1/33 na pozemku parc. č. 682 (1715 m2) a podíl 1/3 

na pozemku parc.č. 497 (355 m2), vše k.ú. Malý Rohozec. Starosta města vydražil výše uvedené pozemku 

za cenu 8.400,- Kč. Exekutorský úřad Praha 2 zaslal potvrzení o zaplacení nejvyššího podání. Město se 

stalo vlastníkem nemovitostí udělením příklepu dne 7.4.2016. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 247/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o vydražených pozemcích v k.ú. Malý Rohozec. 

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

12. SFS intec, s.r.o., nová komunikace   
 

Rozprava:  
      Firma SFS intec, s.r.o. informovala Město Turnov, že plánuje rozšíření svého výrobního závodu v 

Turnově na Vesecku. V rámci tohoto rozšíření dojde k výstavbě nové výrobní haly o ploše 8201m2, 

vybudování nové přístupové komunikace v délce 325bm, dešťové kanalizace, včetně retenční nádrže, 

trafostanice a venkovních úprav. Realizace stavby proběhne převážně na pozemcích ve vlastnictví 

investora, část budoucí přístupové komunikace bude na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 

695/121 a 695/123, oba k.ú. Daliměřice. Výstavba je plánovaná v letech 2017-2018. V současné době 

firma SFS intec, s.r.o. zaměstnává 111 lidí, po rozšíření výrobního závodu bude počet pracovních míst 

navýšen o 80 zaměstnanců. Předmětem předkládaného materiálu je vlastnictví budoucí obslužné 

komunikace. SFS intec, s.r.o. Turnov budoucí komunikaci vybuduje zcela na své náklady a po dokončení 

výstavby by ji následně odprodala Městu Turnov. Plocha budoucí komunikace je cca 2112m2, 

předpokládané náklady výstavby jsou cca 5,2 mil. Kč. Firma SFS intec, s.r.o. Turnov vybudovala v 

průmyslové zóně již při výstavbě své první haly dešťovou kanalizaci, která v současné době slouží i pro 

odvodnění komunikací v průmyslové zóně. Náklady na vybudování kanalizace byly cca 500 tis. Kč. 

Rovněž vybudovala vodovodní řad do průmyslové zóny. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 248/2016 
 

ZM schvaluje  

odkoupení budoucí komunikace v průmyslové zóně Vesecko vybudované firmou SFS intec, s.r.o. 

Turnov na částech pozemků parc.č. 695/123, 695/121 a 695/13, vše k.ú. Daliměřice. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 249/2016 
 

ZM schvaluje  

kupní cenu budoucí komunikace vybudované firmou SFS imtec, s.r.o., Turnov v průmyslové 

zóně Vesecko ve výši 250,-Kč/m2 a 100,-Kč/m2 pozemku pod komunikací. 

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

13. Příspěvek VHS, neinvestiční dotace, oprava vodovodního řadu Mašov   
 

Rozprava:  
      Vodohospodářské sdružení Turnov žádá o poskytnutí neinvestičtí dotace na stavbu: 

"Turnov- oprava vodovodního řadu Mašov" 

Jedná se o opravu vodovodního řadu HDPE 90 v celkové délce 317 m v Turnově v části Mašov (slepá 

komunikace vpravo od Sobotecké ulice). Součástí akce je přepojení stávajících vodovodních přípojek. 

Dodavatelem stavby je firma: RULF Nová Paka s.r.o., Vrchovina 173, 509 01, Nová Paka. 

Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo jsou ve výši 1 276 281,- Kč. 

Realizace uvedené akce byla zahájena, termín dokončení je červenec 2016. 

Výše dotace je vypočítána na základě dohod o spolufinancování staveb městy a obcemi v rámci 

Vodohospodářského sdružení Turnov. 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 250/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 375.000,-Kč na 

stavbu "Turnov - oprava vodovodního řadu Mašov" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s 

Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí neinvestiční dotace na tuto stavbu. 

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

14. Veřejné osvětlení Hrubý Rohozec, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti   
 

Rozprava:  
      Odbor správy majetku připravuje projektovou dokumentaci veřejného osvětlení v úseku zámek Hrubý 

Rohozec – Malý Rohozec. Veřejné osvětlení bude vedeno v krajnici komunikace po levé straně směrem 

na Malý Rohozec od zámku Hrubý Rohozec. Pozemky dotčené výstavbou veřejného osvětlení jsou ve 

vlastnictví Libereckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 251/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a následně smlouvy o zřízení 

služebnosti s Libereckým krajem pro stavbu "Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec" na 

pozemcích parc.č. 964/5 a 964/6, oba k.ú. Daliměřice. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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15. Lezecký ráj Turnov – budoucnost budovy Bia ráj   
 

Rozprava:  
      V dubnu 2015 byl na zasedání městského zastupitelstva schválen záměr vybudovat v budově bývalého 

kina (Žižkova ulice) lezeckou stěnu. Lezecká stěna má být určena zejména mládeži, dětem, laické 

veřejnosti a díky ní by mělo také Město Turnov velmi zatraktivnit turistický ruch v Českém Ráji. Zároveň 

také chránit skály Českého ráje ve vlhku, kdy je lezení zakázáno. 

První aktivitou bylo oslovení partnerského města Jawor. V listopadu 2015 proběhla na jaworské radnici 

pracovní schůzka s p. starostou a jaworským programovým manažerem, na které jsme polské straně 

vysvětlili náš záměr a předložili zpracovanou studii včetně položkového rozpočtu české části projektu. 

Polská strana se k celému záměru postavila kladně s tím, že by o spolupráci měla zájem. Jejich záměrem 

by bylo vybudovat v blízkosti Jawora moderní střelnici, přičemž ústřední motivem přeshraničního dopadu 

by bylo školení integrovaných složek záchranného systému obou států. Polský partner uvažoval o tom, že 

by na svém území prováděl střelecký výcvik a my bychom na našem území školili lezeckou techniku. 

Tato myšlenka se však při dalším rozpracování ukázala jako velice těžce realizovatelná. Pokud by polská 

strana školila jen střelecký výcvik tak bychom velice obtížně sháněli na české straně někoho, kdo by o 

takové školení stál. V úvahu přichází pouze městská policie a zájmová střelecká sdružení. Pokud bychom 

nedokázali sehnat dostatek zájemců o tato školení, (což je velice pravděpodobné) hrozilo by vrácení 

dotace, což by při uvažované ceně na české straně cca 25 mil. Kč byl vážný problém. 

Další aktivitou pro získání finanční prostředků bylo oslovení několika soukromých subjektů, která již mají 

za sebou investici a realizaci několika významných lezeckých center v ČR, zejména v Praze. Např. firma 

TR Walls si celou situaci zmapovala a předložila reálný náhled na provoz lezecké stěny v Turnově. Dle 

jejich názoru je možné provoz stěny určitě v Turnově uskutečnit a rozhodně by na svůj provoz stěna 

vydělala. Ovšem je nutné říci, že Turnov není Praha a tudíž je nutné investici do přestavby objektu a 

částečně vybavení vyřešit buď z vhodného dotačního titulu nebo z příspěvku města. Návratnost investice 

do objektu by byla velmi dlouhodobá (cca 8 let) a žádný soukromý subjekt není ochoten toto podstoupit. 

 

 

Diskuse: p. Báča, p. Sekanina, p. Špetlík, p. Hocke, p. Kordová, p. Kunetka, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: jsem proti prodeji – bohužel se nám horolezectví nepodařilo spojit se střelectvím 

v Jawoře; sníh vypadá, že bude pouze na horách a toto by bylo další lákadlo pro lidi stejně tak jako zimní 

stadion; pokud to koupí soukromá organizace nevíme, jak s majetkem naloží; bohužel skončilo jedno 

programové období a další ještě nebylo vyhlášeno – je na uvážení, zda neprodloužit lhůtu na hledání; 

procházeli jsme vše, co jsme mohli, bohužel na taková hřiště, parky se nyní moc dotačních titulů 

neobjevuje pouze v příhraniční spolupráci; stav budovy se bude dále zhoršovat a pak již to nebude vůbec 

prodejné; střecha objektu měla být již dávno opravená a tím by stoupla její hodnota; jak jste přišli k ceně 

5,5 mil. Kč, když znalecký posudek je na 3,5 mil. Kč; vycházíme z posledních jednání, kdy zájemce byl 

ochoten zaplatit 6 mil. Kč 

usnesení ZM č. 252/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci Komunitního centra Lezecký ráj, z. ú. o jeho snaze nalézt vhodný dotační titul na 

realizaci projektu Lezecký ráj, horolezecká stěna v budově Bia Ráj, Žižkova ulice, čp. 2136 

Turnov – p.č. 855/2, k.ú. Turnov. 

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

usnesení ZM č. 253/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr prodeje městského kina Bio Ráj v Žižkově ulici (objekt čp. 2136 s pozemkem parc.č. 

855/2, k.ú. Turnov) formou výběrového řízení za minimální kupní cenu 5 500 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/3] 
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16. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na jednání valné hromady   
 

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

hromadu, která je svolána na čtvrtek 9.6.2016 v 11.00 hod do kanceláře dr. Fianové. Z pozvánky jsou 

patrná rovněž navrhovaná usnesení a projednávaná témata.  
 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 254/2016 
 

ZM bere na vědomí  

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

9.6.2016 a ukládá radnímu města panu Jaroslavu Knížkovi, aby zastupoval město Turnov a 

hlasoval pro navržená usnesení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

17. Petice občanů - Za úpravu Palackého komunikace 3/28 314, snížení hlukových 

emisí z dopravy   
 

Rozprava:  
      Starosta města obdržel dne 4. 05. 2016 petici „Za úpravu Palackého komunikace 3/28 314-snížení 

hlukových emisí z dopravy“ předloženou petičním výborem zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve 

smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Petice byla podpořena 

celkem 120 podpisy fyzických osob, z tohoto počtu bylo 89 občanů města. Záměr projektu Rekonstrukce 

Palackého ulice v Turnově v úseku od mostu přes Jizeru ke křižovatce s ul. Trávnice je s partnery 

projednáván od září 2015. Hlavním iniciátorem tohoto projektu je Krajská správa silnic Libereckého 

kraje, p.o. (KSSLK). Důvodem jsou především nevyhovující hlukové poměry v této ulici, na které 

poukázali obyvatelé zde žijící. Následné měření hluku tyto stížnosti potvrdilo. Kromě toho jsou v této 

ulici rovněž řešeny otřesy vyvolané dopravou.  

Výsledkem rekonstrukce by měla být nová komunikace v pravděpodobné šíři 2x2,75m s povrchem 

„tichého asfaltu“, parkovací zálivy z dlažebních kostek, nové odvodnění komunikace, nezbytná překládka 

chodníků, oprava mostu, v případě zájmu sadovnické úpravy, řešení přechodů pro chodce, míst pro 

přecházení a úprava křižovatky na autobusové nádraží. Celý projekt by měl být z velké části financován z 

dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) jako technologicky zajímavé řešení 

snížení hlukových emisí z dopravy. Část komunikace se rovněž nachází v památkové zóně Města Turnov. 

Byl hledán kompromis mezi čistě dopravním řešením a památkovým pohledem na veřejný prostor. Zde 

proti sobě zde stojí dva zájmy. Jednak zájem státní památkové péče prezentovaný stanoviskem orgánu 

státní památkové peče (zachování povrchu z menších dlažebních kostek minimálně v úseku Trávnice-

Krajířova), jehož cílem je ochrana a uchování integrity turnovského historického stavebního souboru. A 

jednak zájem, resp. právo, občanů města žijících v Palackého ulici na ochranu před hlukem. Hluk je 

jedním z faktorů, jež může nejen obtěžovat náš život, ale zejména může nepříznivě ovlivnit naše duševní i 

fyzické zdraví.  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kordová, p. Tomsa, p. Uchytil, p. Kunetka, p. Hodík 

 

V diskusi zaznělo: hledáme kompromis, bohužel se nám jej nedaří nelézt; chápu občany – hluk způsobený 

dlažbou je opravdu velký, ale tichý asfalt v památkové zóně je krok zpět – v Praze se to snaží řešit 

snížením rychlosti; nejcennější část k synagoze je dlážděná, nyní se nám naskýtá oprava celé komunikace, 

kterou bychom nemuseli financovat; mohlo by to být přechodné řešení, než se vyřeší objízdné trasy – pak 

by se kostky mohly do této části vrátit; je to opravdu chápáno jako památková zóna – budovy tomu moc 

neodpovídají a kostky mají snad větší hodnotu než samotné budovy; jedná se o průjezdnou komunikaci, 

která je velmi dopravně zatížena; domy, ať to tak nevypadá, jsou také památky a ty otřesy také trpí 
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usnesení ZM č. 255/2016 
 

ZM bere na vědomí  

petici občanů „Za úpravu Palackého komunikace 3/28 314-snížení hlukových emisí z dopravy“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/2/0] 
  

usnesení ZM č. 256/2016 
 

ZM souhlasí  

a podporuje variantu výměny kostek v jízdních pruzích za povrch z „tichého“ asfaltu, neboť 

právo občanů na ochranu zdraví a příznivé životní prostředí je základním ústavním právem. 

Zároveň tato úprava bude eliminovat otřesy způsobené dopravou a ochrání cenné objekty 

zahrnuté v městské památkové zóně. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/2/0] 
  

18. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Diskuse: xxxxxxxxxxxx – občan, p. Svobodová, p. Hocke, p. Červinková, p. Sekanina, p. Hodík, p. 

Kordová, p. Zikuda, p. Hudec, p. Uchytil, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: xxxxxxxxx je občan okrajové části města, které se týká omezení vyvážení 

komunálního odpadu přímo od domu; nesouhlasí s rozhodnutím ZM a přeje si hledat cestu ke 

kompromisu; jsme ve fázi shromažďování podnětů od občanů, kteří se a nás obracejí po obdržení letáku 

od Technických služeb Turnov, s.r.o., leták do schránek byl první krok; budeme hledat společné řešení 

situace; všichni jste věděli, že se bude jednat o nepopulární řešení, ale odhlasovali jste jej na minulém 

zasedání; jsou lokality, které jsou hůře dostupné – zjistěme jaká technika a za kolik by se tam dostala; 

s lidmi chceme a budeme jednat a ono se nám to zajisté na další zasedání vrátí 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

19. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

20. Zpráva o činnosti Kulturní centrum Turnov s. r. o.   
 

Rozprava:  
      Zpráva o činnosti za rok 2015 s ohledem na převzetí celého gastroprovozu 

V roce 2015 jsme uskutečnili 507 filmových představení, 90 divadelních produkcí a 75 hudebních akcí. 

Dále se v KC Střelnice formou pronájmu uskutečnilo dalších 47 akcí - plesy, konference, zasedání ZM, 

setkání s prezidentem ČR a hejtmanem Libereckého kraje atd. (nepočítaje sem kurzy českého jazyka pro 

cizince, školení úřadu práce, výuku autoškoly, orientální tance pro děti i dospělé a africké tance atp.). V 

divadle se touto formou uskutečnilo dalších 30 akcí (+ navíc tradiční vánoční a závěrečné koncerty ZUŠ, 

koncerty hudebních dílen a festivalové koncerty, tradiční akce Městské knihovny – Slavnost abecedy a 

čtení, gymnázium zde předalo studentům maturitní vysvědčení; divadlo samozřejmě slouží i pro zkoušky 

ochotnických souborů, těch bylo 17). 

Celkem během roku 2015 realizovalo KCT více než 750 akcí pro veřejnost, tedy průměrně cca 2 akce 

denně. 

Samozřejmou součástí tohoto druhu „podnikání“ je vedle odpovídající kvantity též kvalita poskytovaných 

služeb. V materiálu s názvem Koncept a marketingový plán gastronomického provozu Kulturního centra 

Turnov, s nímž jsem v polovině ledna 2015 předstoupil před Valnou hromadu společnosti, se v samotném 

úvodu píše: „Od ukončení výstavby nové Střelnice a začátku gastroprovozu v roce 2008 je v současné 

době poskytováním hostinské činnosti zde pověřen již třetí nájemce v řadě. (...) Současný nájemce však 
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bohužel soustavně hrubě porušuje své povinnosti stanovené ve smlouvě. (...) Tato skutečnost má velmi 

negativní vliv na vnímání pořádaných akcí ze strany návštěvníků i účinkujících a dopadá tak i na 

hodnocení práce Kulturního centra jako takového. Je proto potřeba zkvalitnit a zprofesionalizovat 

poskytování všech těchto hostinských služeb (...). Není již na co čekat, opakováním chyb z minulosti 

právě volbou nových nájemců, kteří nemají zkušenosti s tímto odlišným provozem, by se vše jen 

zhoršovalo a podléhalo stále více oprávněné kritice všech zúčastněných.“ Smlouva s nájemcem byla 

ukončena k 30. dubnu 2015 a již 23. května byl otevřen „KUS“ (KUlturní Střelnice) - prostor na pomezí 

kavárny, restaurace a kulturního klubu. Ten od té doby slouží veřejnosti a zajišťuje též veškeré 

občerstvení při akcích pořádaných v prostorách všech objektů ve správě KCT, tedy vedle KC Střelnice 

také v Městském divadle a v areálu letního kina. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Pešek, p. Kříž, p. Houšková, p. Hocke, p. Uchytil, p. Kordová, p. Hudec, p. 

Sekanina, xxxxxxxxxxxx – občanka, p. Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: jsem rád, že Kulturní centrum Turnov (KCT) funguje v rámci programů, že funguje i 

kavárna, ale překvapila mne čísla z výroční zprávy – máte představu, jak do rozpočtu zasáhla plesová 

sezóna? Plesová sezóna nám vydělat dala, ale bohužel se nepřibližujeme k teoretickému marketingovému 

plánu; jak je možné, že valná hromada řekla, že restaurace funguje dobře, když znala čísla? Jaká je 

hranice, kterou valná hromada je ochotna akceptovat na dotování gastroprovozu? Touto otázkou jsme se 

zabývali na jednání RM, k nějakým číslům jsme se dostali, ale nejprve vše budeme projednávat s panem 

jednatelem; pouze o čísla zde nejde, je třeba vědět, co bude konkrétní číslo pro gastroprovoz potažmo 

KCT znamenat v praxi; celé KCT poskytuje veřejnou službu a nás těší, že návštěvníci jsou spokojeni; naší 

snahou je vše dále zlepšovat – bude to stát úsilí pana jednatele, celé KCT i nás jako ZM; minulost nám 

ukázala, že mít nájemce v takovém to zařízení není dobré – že to nefunguje; po převzetí jsme zahájili rok 

0 – to jsme se snažili napravit pošramocenou pověst KCT, což se nám podařilo; návštěvník KCT odchází 

spokojený; nyní nastal rok 1 – a ten je ve znamení zlepšování a pokračování, kdy bychom ta čísla chtěla 

napravovat – bude to ještě nějakou chvíli trvat, než se dostaneme k teoretickým číslům z marketingového 

plánu; netěší mne, ale vím, že velký kus práce jsme odvedli a bude pokračovat pro spokojenost všech; je 

zde nějaká historická posloupnost a domnívám se, že se KCT daří v naplňování aktivit, které mohou 

napomoci gastroprovozu; nové pořady mají kladnou odezvu; vztah k samotné Střelnici veřejnost stále 

hledá; tým lidí KCT je velmi dobře nastartovaný; ZM schválilo finanční prostředky na nákup 

registračních pokladen – jak to s jejich pořízením vypadá? během června se budou instalovat ve všech 

prodejních místech – letní kino, divadlo, bar…., v létě bude zkušební provoz s mobilním číšníkem; 

v kulturních aktivitách se KCT drží dobře, ale proč se o fungování gastroporovozu neporadí s nějaký 

odborným člověkem co má z gastra zkušenosti? Máme mnoho dozorčích rad a domnívám se, že tolik 

zástupců s ekonomickým vzděláním nemůžeme ani obsáhnout, aby v každé DR nějaký byl; v DR KCT 

jsou zkušení manageři jako je paní Jakouběová či pan Lédl, kteří mají obrovské zkušenosti; naše pořady 

navštěvují i lidé z daleka a naše aktivity jsou velmi vítané; KCT je v širém okolí nejvstřícnější centrum 

pro spolky, které může být 

 

usnesení ZM č. 257/2016 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu Kulturního centra Turnov s. r. o. za rok 2015 s ohledem na převzetí celého gastroprovozu. 

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

21. Žádost individuální dotace - Junák, pozemky základny turnovských skautů   
 

Rozprava:  
      Předkládáme žádost Junáka-český skaut, středisko Štika Turnov, z. s. o individuální dotaci na nákup 

pozemků pod jejich základnou na Ostrově. Jedná se o pozemky o výměře cca 11 003m2. Středisko Junáka 

v Turnově má 340 členů, převážně děti a mládež. Patří k největším střediskům Junáka v České republice. 

Díky pomoci turnovských sokolů mohli skauti postavit v 90. letech své klubovny na pozemku 

obklopeném vodami Jizery na Ostrově. Prodej pozemků Ostrova (jedná se pozemky o celkové výměře 11 

003m2) byl turnovským skautům odsouhlasen za vstřícnou, i když pro skauty relativně vysokou cenu 2 
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210 600,-Kč. Turnovští skauti přicházejí na Zastupitelstvo města Turnova s prosbou o pomoc a žádají o 

poskytnutí individuální dotace na koupi pozemků ve výši 800 tis. Kč. Tyto peníze chtějí použít na 

umoření případné půjčky. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Loukota, p. Hocke, p. Hodík, p. Šmiraus, p, Mikula, p Sekanina, p. Kordová, p. 

Svobodová, p. Kříž, p. Hudec 

 

V diskusi zaznělo: v práci s dětmi a mládeží si vedete skvěle; kdo bude za skauty podepisovat smlouvy a 

proč to neprošlo finančním výborem? za skauty může podepisovat Dita Veselá a já; finančním výborem 

neprošla žádná dotace; máte finanční rozvahu reálně podloženou? nechcete za společníka město? není to 

pro vás velké finanční sousto? projekt není vymyšlen na rychlo, dlouhou dobu se o tom jedná, nemůžeme 

jen tak v Turnově rozhodnout co pořídíme, na ústředí mají přehled, jak fungujeme; Ostrov spravujeme 

desítky let; je tu poprvé vůle i z druhé strany k prodeji pozemků; vždy tu byla obava z toho, co bude, jak 

se zachová pronajímatel a jak by se mohlo zachovat ZM; proč by se město nemohlo za úvěr zaručit; my 

nechceme celou částku, chceme, aby další generace pochopily, jak je pro nás ostrov důležitý a aby stále 

lpěly na dobrovolnickém fungování Junáka – je to pojistka pro nás; skauti věcí co chtějí a proto přišli za 

námi; je to dobrá investice do mládeže a krásných myšlenek; jsou vedeni k tomu, aby cítili zodpovědnost 

o to, jak se budou o svůj majetek starat – stejně jako dosud 

 

p. Hocke – nahlášen střet zájmů 

 

usnesení ZM č. 258/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 800 000 Kč pro Junák-český skaut, středisko Štika Turnov, 

z.s., IČ 15045480 na nákup pozemků pod základnou turnovských skautů na Ostrově (p.č. 1825/1, 

p.č. 3588, st. 1825/2, st. 1825/3, st. 1825/4, k.ú. Turnov), zároveň schvaluje smlouvu o 

poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  

22. Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města   
 

Rozprava:  
      Nový dopravní automobil náhradou za TA-L1R (RZA) JEEP a DA- 12 Avia - lehký dopravní 

automobil do 7,5t, double kabina pro 1+5 osob + nástavba s úložným prostorem krytý roletami, zásoba 

hasební vody 500-800 l, vysokotlaké hasební zařízení, tažné zařízení. Dále by vozidlo mělo být vybaveno 

pro zásahy v souvislosti s následky dopravních nehod a pro zásahy v souvislosti s živelními pohromami 

způsobenými vodou. Dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR pro požární ochrany byla Městu 

Turnov schválena ve výši 450 tis. Kč. Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje byla Městu Turnov 

schválena ve výši 300 tis. Kč. Pro účely obou dotací potřebujeme závazek města deklarovaný usnesením 

Zastupitelstva města Turnov, že je město schopno dostát svým závazkům a má dostatek finančních 

prostředků na dofinancování nákupu výše uvedeného dopravního automobilu. 
 

Diskuse: p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: v rezervě schváleného rozpočtu máme pokryté peníze na nákup nového auta pro hasiče 

usnesení ZM č. 259/2016 
 

ZM schvaluje  

nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města, bere na vědomí 

informaci o poskytnutých finančních investičních dotacích a deklaruje, že má dostatečné finanční 

prostředky k realizaci tohoto projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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23. Snížení pevné úrokové sazby - smlouva o úvěru ČMZRB, a.s., č. 2007-4145-MA   
 

Rozprava:  
      Město Turnov má 2 dlouhodobé úvěry u Českomoravské záruční a rozvojové banky, se splatností 

v roce 10/2017 a 5/2019. V roce 2015 k těmto dlouhodobým úvěrům (ZM 25. 6. 2015) byly uzavřeny 

dodatky o snížení úrokových sazeb: 

Úvěrová smlouva č. 2007-4145-MA s úrokovou sazbou 2,5% = změna na 1,1% 

Úvěrová smlouva č. 2009-4023-GU s úrokovou sazbou 2,5% = změna na 0,7% 

Nyní Vám předkládáme na základě jednání s bankou ke schválení dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě č. 

2007-4145-MA, kde dochází ke snížení úrokové sazby z 1,1% na 0,7%, s účinností od 1. 6. 2016. 

Realizací snížení úrokových sazeb vznikne úspora na úrocích cca 40 tis. Kč po celou dobu splácení. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor se jednohlasně přiklonil ke snížení úrokových sazeb; bylo by dobré se 

zamyslet na přeúvěrování i VHS; problém VHS je ten, že je předlužené 

 

usnesení ZM č. 260/2016 
 

ZM schvaluje  

Dodatek č. 5 Smlouvy o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA ze dne 22. 10. 2007, uzavřený 

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 

44848943, za účelem snížení úrokové sazby a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 5. 

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

24. Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol   
 

Rozprava:  
      §178 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá obci povinnost stanovit školské obvody spádové školy a je-li 

v obci více základních škol zřizovaných obcí, pak musí stanovit obec školské obvody obecně závaznou 

vyhláškou.  

V Turnově je v současnosti platná obecně závazná vyhláška č. 13/2005, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených Městem Turnov. Od roku 2005 vznikly nově tyto ulice: Gen. Aloise Lišky, 

Gen. Josefa Balabána, Gen. Josefa Mašína, Gen. Václava Morávka, Jahodová, K Vodárně, Kozákovská, 

Legionářů, Na Úvozu, Nad Farářstvím, Nad Šetřilovskem, nám. B. J. Horáčka, Stanislava Srazila, T. G. 

Masaryka, Vojtěcha Maška, Za Viaduktem. Ve stávající vyhlášce chybí ulice Nudvojovická, která byla 

nově také přiřazena do školského obvodu základní školy.  

Oproti stávajícímu rozdělení navrhujeme ještě změnu u ulice Sobotecká, kterou nově navrhujeme rozdělit 

na dvě části, a to takto: 

1. od křížení s ulicí Palackého (tj. od ulice Hluboká) po křížení s ul. Mašovská (tj. k odbočce na Pelešany) 

2. od křížení s ul. Mašovská (tj. od odbočky na Pelešany) směrem dále od Turnova na Modřišice-Podháj   

Dosud byla celá ulice Sobotecká, tj. od ulice Hluboká až po obec Modřišice-Podháj ve spádovém obvodu 

ZŠ Turnov, 28. října, příspěvková organizace. Avšak právě část ulice Sobotecká, od křížení s ul. 

Mašovská (tj. od odbočky na Pelešany) směrem dále na Modřišice-Podháj, by bylo vhodné pro ucelení 

spádového obvodu zařadit k ZŠ Mašov.  

Diskuse: p. Hodík, p. Marková, p. Frič 

V diskusi zaznělo: tato vyhláška je zcela zásadní? Tato vyhláška umožní rodičům, pokud by nesehnali 

místo v jiné škole, zapsat dítě do školy, kam spádově patří; je to dobré, jelikož se nám zde ulice 

dublovaly; samozřejmě pokud bude kapacita, budeme se snažit žadatele přijmouti z jiné než spádové 

oblasti 
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usnesení ZM č. 261/2016 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku č. …/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol 

zřízených Městem Turnov, s účinností od 15. června 2016 a zároveň zrušuje ke stejnému datu 

obecně závaznou vyhlášku č. 13/2005. 

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

25. Dotace na kulturu z kulturního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2016 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 498.651,- Kč. V první výzvě bylo rozděleno 

mezi žadatele o dotaci celkem 400.000,- Kč. Zůstatek v kulturním fondu po rozdělení dotací v první 

výzvě je 98.651,- Kč. V rámci vypsané druhé výzvy bylo doručeno celkem 16 žádostí. Správní rada 

kulturního fondu na svém jednání dne 11. 5. 2016 posoudila všechny došlé žádosti o poskytnutí dotace a 

navrhla vyhovět 13 žádostem, zbylým 3 žádostem navrhla nevyhovět, jelikož svým obsahem nesplňují 

podmínky dle Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov, popř. 

z důvodu vyčerpání alokované částky pro danou oblast podpory. Kulturní komise rady města na svém 

jednání dne 16. 5. 2016 byla seznámena s návrhem správní rady a souhlasí s jeho předložením do 

zastupitelstva v tomto znění. Po zpracování materiálu byla stažena žádost č. 4 na pořádání akcí Pohovka II 

a Pohovka III. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Houšková, p. Špetlík, p. Kordová, p. Sekanina 

V diskusi zaznělo: při rozdělování částek, je nám kolikrát velmi trapné, jaké směšné částky máme přidělit, 

že raději nepřidělíme nic – bylo by dobré navýšit rozpočet kulturního fondu; při sestavování rozpočtu 

dáme podnět k navýšení kulturního fondu; v minulosti jsem nezažil, že by předseda finančního výboru 

měl diskusní příspěvky tohoto typu; každý rok toto zaznívalo i z mých úst; když zbylo 22 tis. Kč, proč 

neuspokojit dvě žádosti, na které nic nezbylo? Žádosti prošly schvalovacím procesem, nyní se bude 

rozhodovat, co bude se zbylými penězi – může být vyhlášena další výzva, peníze se nechají na příští rok 

… to je otázka a bude se jí zabývat správní rada kulturního fondu  

 

usnesení ZM č. 262/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČ 26611856, na činnost spolku ve výši 

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

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 263/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Společnost bloumající veřejnosti, z.s., IČ 70150443, na činnost 

spolku ve výši 3.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 264/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Čmukaři  z.s., IČ 26672294, na akci Čmukařská čtyřicítka – k 40. 

výročí založení loutkového divadla ve výši 18.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 265/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek FOKUS Turnov, z.s., IČ 49295101, na akci Diskotéka FOKUSU 

Turnov ve výši 3.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 266/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na akci GRAFFITI JAM TURNOV 2016 ve 

výši 5.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 267/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ILMA, IČ 22887806 na akci Turnov hledá talent – finálový 

galavečer soutěže talentů ve výši 5.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 268/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861, na projekt Prázdninové 

pohádkování ve výši 8.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 269/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Turnov lidem, z.s., IČ 03626440, na projekt Prázdniny s divadlem a 

hrou ve výši 2.500,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 270/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Turnovanku, zastoupenou spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA , IČ 

26611856, na projekt Posezení při dechovce ve výši 6.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 271/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Pěvecký sbor Antonína Dvořáka, zastoupený spolkem TURNOVSKÁ 

BOHÉMA, IČ 26611856, na akci Vánoční koncert ve výši 5.000,- Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 272/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na akci Turnovský rockový festival ve výši 

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

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 273/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na publikaci Písničky z Českého ráje CD ve výši 

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

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 274/2016 
 

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] 
  

usnesení ZM č. 275/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro xxxxxxxxxxxxxxxxx, neboť nebyly splněny podmínky dle Pravidel pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 276/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neboť byla vyčerpána alokovaná částka vyčleněná na 

podporu stanoveného účelu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 277/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro xxxxxxxxxxxxxxx, IČ 11088877, neboť byla vyčerpána alokovaná částka vyčleněná 

na podporu stanoveného účelu. 

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

26. Greenway Jizera - navržená trasa   
 

Rozprava:  
      Na posledním zasedání ZM dne 28. dubna 2016 jsme projednali a schválili Smlouvu o partnerství na 

projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany. Součástí této smlouvy byla i příloha s uvažovanou 

trasou této cyklostezky. Již při projednávání jsme upozornili na nevhodně a nebezpečně vedenou část 

trasy přes křižovatku na návsi v Přepeřích a dále po silnici 2. třídy č. 610. Jsme přesvědčeni, že by ZM 

mělo vyjádřit svůj názor na trasování Greenway Jizera navržené v příloze č. 1 Smlouvy o partnerství. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Sekanina, p. Šmiraus, p. Svobodová, p. Hodík 

 

V diskusi zaznělo: máme spoluzodpovědnost za to, kudy Greenway povede; je zde problém, pokud budete 

někomu něco nařizovat – bylo by lepší se dohodnout, než přijímat nějaká usnesení; potřebujeme 

vzájemnou podporu a mohu slíbit, že se starosty Přepeř a Příšovic vše prodiskutuji; my chceme pouze říci, 

že ta trasa by v této části měla vypadat jinak; jedná se o prvotní mapu, těch bude ještě spousta, než se 

dohodneme na konečné variantě; chcete jim to říci opatrně, ale přijatá usnesení pro ostatní ZM opatrným 

řešením nejsou; Přepeře nechtějí Greenway vést přes nebezpečnou křižovatku, ale na silnici 610 se dostat 

chtějí; tu plánují s LK rekonstruovat a chtějí dostat na část mezi Přepeřemi a Příšovicemi dotaci; již nyní 

víme, že bude více variant trasování – nyní mám za úkol jednat s povodím Labe; na začátku jsme hledaly 

řešení, jelikož obec Všeň s námi do společného projektu nechtěla jít; bylo by dobré s nimi opatrně jednat 

o možnostech řešení; to plánujeme dělat, ale přijatá usnesení tomu moc nepomohou 

 
 

 

 

 

 

 

ZM doporučuje  

vést trasu Greenway Jizera jinak než přes nebezpečnou křižovatku na návsi v Přepeřích a pak po 

silnici 2. třídy č. 610. V této části trasy je nutné najít jinou bezpečnější a pro cyklisty příjemnější 

variantu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/0/9] 
  

V Turnově dne 31. května 2016 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Michal Kříž 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

 


