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ZÁPIS 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 18. srpna 2022  
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 
 

Přítomni: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 
Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, 
Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. 
Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David 
Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová, Petr Záruba 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni:  
 
Tajemník úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 
Přítomni 2 občané 
 

Mgr. Jaromír Frič, Jiří Mikula, MUDr. Rostislav Polášek           
 
Mgr. Jaromír Frič, Jiří Mikula, MUDr. Rostislav Polášek 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Jana Chlupová 
 
Petr Záruba, Ing. Tomáš Špinka 
 
 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 
Obecně zachycují názorové spektrum. Záznam je uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-
mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu 
informováni. 
 
 
 
1. Úvod 
 

Rozprava:  
Starosta Ing. Tomáš Hocke navrhuje stažení bodu č. 8 z programu jednání ZM. 
Bod č. 18 byl doplněn po uzavření programu a byl zařazen do programu za bod č. 9 v sekci záležitosti odboru správy 
majetku a bod č. 19 byl doplněn na jednání ZM. Oba body budou doplněny do programu. 
Dva zastupitelé podali návrh na stažení bodu č. 5 z programu jednání.           

 
Usnesení ZM č. 209/2022 

ZM souhlasí 
s programem navrženým starostou, tj. stažení bodu č. 8 a doplnění dvou bodů č. 18 a č. 19 na jednání ZM.  
 

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

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.html
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOV 

   
1. Úvod Ing. Tomáš Hocke 17:00-17:05 

Záležitosti odboru správy majetku 
2 
 
3. 

Žádost o dotaci - Modernizace odborných učeben ZŠ 
Turnov - 2. etapa 
Dotace na akci "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. 
Skálova čp. 84, Turnov" 

Mgr. Petra Houšková                                                                           17:05-17:25 

4. Koupě pozemků k. ú. Mašov u Turnova - cesta z návsi Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:25-19:00 

5. Nákup strategických pozemků pro rozvoj města  - 
Koňský trh - areál KERI 

                                                                            

6. Lokalita Koňský trh v Turnově - výběr návrhu 
urbanistické koncepce 

  

7. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení 
dotace na projekt Turnov intenzifikace ČOV 

  

8. Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. 
Daliměřice, výběrové řízení formou dražby – stažený 
bod  

  

9. Táborová základna Krčkovice - převod majetku Mgr. Jana Svobodová                                                                           19:00-19:10 

Záležitosti odboru finančního 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2022 Ing. Tomáš Hocke           19:10-19:20 

Ostatní                             
  11. Příspěvky občanů               Ing. Tomáš Hocke              19:20-19:25 
Přestávka                      19:25-19:45 
Záležitosti odboru životního prostředí 

12. Informace o fungování door to door systému sběru a 
svozu odpadů 

Mgr. Jana Svobodová                                                                           19:45-20:05 

Záležitosti odboru sociálních věcí 
13. Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2022 - 2026 Mgr. Petra Houšková                                                                           20:05-20:20 

14. Individuální dotace FOKUS Turnov - komunitní zahrada   

Ostatní 
15. Bezúročná půjčka (zápůjčka) ze sociálního fondu 

zaměstnavatele 
Ing. Tomáš Hocke                                                                           20:20-20:40 

16. 
 
 
17. 
18. 
 
19. 

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování 
některých hazardních her na území města Turnov – 
změna počtu míst k provozování 
Obecně závazná vyhláška - noční klid 
Žádost o dotaci Vybavení do nové knihovny v ul. 
Skálova, Turnov – doplněný bod 
Kontrolní výbor  - Kontrola činnosti Městské policie 
v oblasti kontroly čipování, evidence psů a propojení 
s městskými systémy – doplněný bod 

 
 
 
Mgr. Jana Svobodová 
Ing. Tomáš Hocke 
 
Daniela Weissová 

 

        
        

 
2. Žádost o dotaci - Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa   
 

Rozprava:  
V březnu 2021 bylo radou města schváleno zahájení prací na přípravu podání žádosti o dotaci do Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 (dále IROP) na pokračování modernizace odborných učeben.   
V minulém dotačním období 2014-2020 se podařilo městu získat finanční podporu ve výši cca 18,8 mil Kč v rámci 
Výzvy č. 46 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 2.4 na modernizaci 
odborných učeben ZŠ Turnov, Skálova 600, ZŠ Turnov, 28. října 18 a ZŠ Turnov Žižkova 518 včetně konektivity a 
bezbariérových úprav. 
 



3  Zápis Zastupitelstva města Turnov 18. 8. 2022 

Záměrem města je podat žádost o dotaci na projekt „Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa“ do 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 specifický cíl 4.1. Celková plánovaná alokace dotace 
představuje částku kolem 2,2 mld. Kč, míra podpory bude 85% z přímých výdajů. Výzvy budou v současném 
dotačním období průběžné, tzn. nebudou bodově hodnoceny, ale průběžně budou žádosti pouze kontrolovány na 
podmínky přijatelnosti a věcné správnosti a doporučovány k financování do vyčerpání alokace. 
Vyhlášení výzvy je avizováno na září 2022. 
Obsahem projektu na modernizaci 11 odborných učeben je: 
ZŠ Skálova  

- Učebna jazyková a nezpůsobilý náklad - úprava sociálního zázemí (pro personál a není bezbariérový)  

- Učebna polytechniky vč. bezbariérového přístupu přes provoz kuchyně  

ZŠ 28. října   
- Učebna polytechniky (dílny) 

- Učebna fyziky s kabinety 

- Učebna jazyková 2.NP 

- Učebna jazyková 3.NP 

ZŠ Žižkova  
- Učebna přírodopisu a laboratoř 

- Učebna fyziky 

- Počítačové učebny 402 a 403 

- Učebna robotiky 

Modernizace učeben zahrnuje stavební úpravy včetně elektroinstalace v jednotlivých učebnách, vybavení audio-
video technikou a nábytkem.  Součástí je stínící technika. Realizace akce bude probíhat v etapách a průběžně bude 
profinancována prostřednictvím Žádostí o platbu.            
 
Diskuse: p. Kříž 
V diskusi zaznělo: Jak budou etapy probíhat časově a jak budou financovány? 
 

Usnesení ZM č. 210/2022 
ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na projekt „Modernizace 
odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa“. 
 

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

Usnesení ZM č. 211/2022 
ZM schvaluje  
v případě přidělení dotace zajištění předfinancování akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ke 
kofinancování  projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021-2027. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  
3. Dotace na akci "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova čp. 84, Turnov"   
 

Rozprava:  
Vzhledem k situaci ukrajinských uprchlíků a potřebě jejich ubytování se vedení města rozhodlo využít dotační titul 
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na podporu ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky.  
Jako vhodné místo pro stavební úpravy na byty vytipovalo budovu bývalého městského úřadu v ul. Skálova čp. 84 a 
to prostory v předním traktu 1.NP a 2.NP místo kanceláří. 
 
Jedná se celkem o 3 byty pro 11 osob (dle dotačních podmínek) : 
1. NP byt 2+kk (58,0 m2) pro 4 osoby 
2. NP byt 2+kk (47,8m2) pro 4 osoby 
2. NP byt 1+kk (38,0m2) pro 3 osoby 
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Dne 14. dubna 2022 byla vyhlášena Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z programu Ukrajina - 
rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. Konkrétně se v našem případě jedná o Výzvu č. 1/2022/117D741 na 
podprogram „Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov“. Od 20. dubna 2022 probíhal příjem 
žádostí a alokace pro tuto výzvu byla stanovena ve výši 900 mil. Kč. 
Výše dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do objemu 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce. 
Pro výpočet max. dotace v případě ubytování v bytě je rozhodný počet ubytovaných osob, který je stanoven dle 
Přílohy č. 1 zásad programu 117 74, a to dle podlahové plochy bytu a počet obytných místností v minimálním 
standardu.  
Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z 
uznatelných výdajů akce.  
Dne 21. července 2022 byla výzvy upravena a byla vydána změna č.2 a Zásady programu pro poskytování dotací - 
změna č. 2, které umožňují po vydání Rozhodnutí o dotaci požádat o navýšení dotace na 1 ubytovanou osobu na 
150.000 Kč.   
Žádost o dotaci na projekt „Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova čp. 84, Turnov“ byla městem Turnov 
podána 29. června 2022 a v současné době probíhá na MMR kontrola žádosti u poskytovatele dotace.  
 
Diskuse: 0    

 
Usnesení ZM č. 212/2022 

ZM schvaluje  
v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Ukrajina - rozšíření veřejných 
ubytovacích kapacit realizaci akce "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov" a zajištěni 
spolufinancování akce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  
4. Koupě pozemků k. ú. Mašov u Turnova - cesta z návsi   
 

Rozprava:  
Předkládáme Zastupitelstva města Turnova návrh převodu pozemků v k. ú. Mašov u Turnova.  
Lesy České republiky s. p. (dále jen Lesy ČR, s. p.) vlastní v katastrálním území Mašov u Turnova pozemky p. č. 11/5, 
p. č. 11/6, p. č. 11/7 a p. č. 11/8, všechny druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, 
výměra pozemků celkem je 432 m2.  Dle územního plánu jsou pozemky zařazené do funkčních ploch - plochy 
účelových komunikací a plochy pro bydlení venkovské, u kterých je využití jako chodník nebo komunikace 
přípustné. Jedná se o velmi využívanou cestu pro pěší spojující mašovskou náves a horní částí ulice Mašovská a část 
obce U Lomu. V pozemcích vede stoka veřejné kanalizace.  
Na základě stížnosti občanů, že  cesta z návsi do ulice Mašovské není pravidelné udržovaná vstoupilo Město Turnov 
do jednání s Lesy ČR, s. p. Vzhledem k tomu, že se nejedná o lesní pozemky navrhly Lesy ČR s. p. jednat o převodu 
pozemků do vlastnictví města Turnova. Byla prověřena možnost bezúplatného převodu, která není možná, protože 
bezúplatný převod je možný pouze u komunikací II. a III. třídy a místních komunikací. Tato cesta je pouze účelovou 
komunikací.  Lesy ČR s. p. prověřily i restituční nárok rodu Aehrenthalů. Uvedené pozemky předmětem restitučního 
nároku nejsou. V srpnu 2021 město Turnov zaslalo společnosti Lesy ČR, s. p. žádost o převod nemovitého majetku - 
výše uvedených pozemků v k. ú. Mašov u Turnova.  Dle požadavků Lesů ČR, s. p. zajistilo město Turnov všechny 
potřebné podklady pro přípravu prodeje - ověřené kopie nabývacích dokladů k pozemkům, výpisy pozemkové 
knihy, výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy doplněné zákresem parcel podle dřívějších 
pozemkových evidencí. Společnost Lesy ČR s. p. zajistila zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitostí, podle 
kterého je cena obvyklá ve výši 97.000 Kč, a dále vypracování návrhu kupní smlouvy.  Navržená kupní cena ve 
smlouvě je ve výši 108.000 Kč. Její výši zdůvodnil předkladatel jako cenu obvyklou navýšenou o  náklady za posudek 
a drobně navýšena podle aktuálních postupů Lesů ČR, s. p. 
Rada města Turnova projednala návrh a doporučuje Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi pozemků od Lesů 
ČR, s. p. - pozemky p. č. 11/5, 11/6, 11/7 a 11/8, k. ú. Mašov u Turnova za kupní cenu ve výši 108.000 Kč. Kupující 
uhradí i poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.    
 
Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 213/2022 
 
ZM schvaluje  
koupi pozemků od Lesů ČR, s. p. - pozemky p. č. 11/5, 11/6, 11/7 a 11/8, k. ú. Mašov u Turnova za kupní cenu ve 
výši 108.000 Kč. Kupující uhradí i poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.    
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  
 
5. Nákup strategických pozemků pro rozvoj města  - Koňský trh - areál KERI   
 

Rozprava:  
Společnost KERI, a. s. má nadále zájem o prodej areálu městu a následný nájemní vztah na 7 let. Zásadní dvě 
skutečnosti odlišné od prvotního záměru: 
- Společnost KERI nedokáže sejmout z listu vlastnictví závazek provozního úvěru ve výši cca 25  
  milionů a 
- Společnost KERI navrhuje celou transakci řešit pomocí jistotního účtu u Komerční banky, a.s.  
Kroky transakce jsou nastaveny následovně: 
1) Město Turnov a společnost KERI a.s. uzavřou kupní smlouvu a současně uzavřou nájemní smlouvu ohledně 
areálu a dále dohodu o správě kupní ceny jako trojstrannou s KB, a.s. 
2) Ke dni podpisu kupní smlouvy budou zaniklá (a ideálně vymazaná) zástavní práva a zákazy zcizení a  zatížení 
váznoucí na předmětu převodu, vyjma zástavního práva k zajištění provozního úvěru od KB, a.s. 
3) Město Turnov zašle kupní smlouvu a nájemní smlouvu ke zveřejnění v registru smluv (ideálně v den jejich 
podpisu). 
4) Kupní smlouva a nájemní smlouva budou zveřejněny v registru smluv. 
5) Město Turnov podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
6) V den podání návrhu na vklad dojde k formálnímu předání předmětu převodu (areálu) společností KERI a.s. 
městu Turnov a zpětně z titulu nájemní smlouvy společnosti KERI a.s., jakož i k podpisu předávacích protokolů. 
7) Ke dni podání návrhu na vklad ukončí společnost KERI a.s. nájemní vztahy váznoucí na předmětu převodu se 
svými dosavadními nájemci a zároveň s nimi uzavře podnájemní smlouvy. 
8) Příslušný katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch 
města Turnov, a to zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
9) Ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, tedy ke dni převodu  vlastnického 
práva nabude účinnosti nájemní smlouva. 
10) Úhrada kupní ceny bankou proběhne do 15 dní po splnění podmínek dle čl. IV. kupní smlouvy. 
Dále je počítáno s tím, že uzavřené nájemní smlouvy vztahující se k předmětu převodu budou ukončeny ke dni 
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Město Turnov pronajme ideálně ode dne 
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (k tomuto dni dojde zpětně k převodu 
vlastnického práva po provedení vkladu) areál společnosti KERI a.s. a tato společnost tak bude moci uzavřít 
podnájemní smlouvy s dosavadními nebo novými subjekty – k tomu potřebuje písemný souhlas města Turnov, 
které tento udělí společností KERI a.s. uvedeným subjektům již v nájemní smlouvě. 
 
Diskuse: Ing. Hocke, Ing. Miklík, Ing. Kříž, Ing. Knížek, Ing. Špinka, L. Bělohradský, E. Kordová, I. Kunetka, K. Jiránek, 
Mgr. Loukota, Mgr. Svobodová  
V diskusi zaznělo: Problematika nákupu energií na Kraji, kam se přihlásil i Turnov, ale žádná nabídka nepřišla. Ještě 
jsou další možnosti, které bude kraj řešit. Kritickým obdobím je rok 2023, cena byla navýšena o 5 mil. Kč, tak že 
výsledná cena bude cca 60 mil. Kč, a to se bavíme o úvěru, zaskočilo nás složení komise, proč jste neoslovili nikoho 
z opozice, zajímá mne, co je v nájemní smlouvě, aby nedošlo, že firma KERI bude stále dál a dál pronajímat 
prostory, rád bych připomněl, že se zdražuje všechno a město bude nakupovat i když na to nemá peníze a bude žít 
na dluh v dnešní době, ODS má zájem o koupi těchto pozemků, ale nelíbí se nám za jaké peníze a jak to město dělá, 
bylo to stejné při koupi pily, opět se projevila vyhraněnost opozice a mrzí mne, že se více nediskutovalo a za to 
může jak jedna tak i druhá strana, budu reagovat na již zmíněný hazard, jsem ráda, že se ve městě hazard pozvolna 
ruší. Já si myslím, že spolupráce v tomto volebním období byla poklidná, navrhuji jmenovité hlasování, připojuji se 
k jmenovitému hlasování, již 20 let se město snaží s tímto areálem něco dělat, souhlasím, že jednání mezi koalicí a 
opozicí, byla po celou dobu poklidná, budeme kupovat tento areál a nebudeme mít na financování energií pro 
městské organizace, energie několikanásobně narostou stejně tak zdražuje všechno, je potřeba na to pamatovat, 
jen pro vysvětlenou, vnímám, že město má nedostatek bytů a tento prostor se na toto využití nabízí a je dobré 
využívat podobné prostory, myslím si, že tyto pozemky jsou strategické, a je to investice do budoucna 
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Diskuse občanů: Ing. Hejduk vyčíslil veškeré investice, které město má a neumí si představit se ještě víc zadlužovat 
v dnešní době.    
 

Usnesení ZM č. 214/2022 
ZM bere na vědomí  
obsah nabídky obchodní společnosti KERI a.s., Koňský trh 615, 51 101 Turnov, IČ 28981901, na prodej nemovitostí 
zapsaných na LV č. 7442 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, vůči městu Turnov, a to: 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
za smluvní cenu 42.540.498 Kč, za částečné návratnosti části kupní ceny v prvních sedmi letech formou nájemného 
(sjednané nájemné na období od 1.9.2022 do 31.12.2029 za nájemné 1,948 mil. Kč/rok + DPH). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
  

usnesení ZM č. 215/2022 
ZM bere na vědomí  
obsah znaleckého posudku č. 6313/2021 zpracovaného obchodní společností STATIKUM s.r.o., znaleckým ústavem 
jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 125, 612 00 Brno, s odhadní 
cenou nemovitostí 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
to vše zapsané pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č. 7442 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily 
za částku celkem 37.100.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
  

Usnesení ZM č. 216/2022 
ZM bere na vědomí 
obsah právního stanoviska AK Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové s právní analýzou možnosti zakoupení nemovitostí 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
to vše zapsané pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č. 7442 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, tj. za smluvní cenu 42.540.498 Kč, ve vztahu 
k platné právní úpravě zákona o obcích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
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usnesení ZM č. 217/2022 
ZM schvaluje  
zakoupení nemovitostí doposud ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti KERI a.s., Koňský trh 615, 511 01 
Turnov, IČO: 28981901 zapsaných na LV č. 7442 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, 
do vlastnictví města Turnov, formou uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, a to konkrétně 
k nemovitostem: 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
z důvodu existence a definování důležitého zájmu města ve smyslu ustanovení § 38, odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), spočívající v: 
a)získání přímého vlastnického vlivu města na rozsáhlý funkční celek nemovitostí přímo navazující na centrum 
města 
b)získání vlivu města jako vlastníka na estetiku dané lokality 
c)získání přímého vlivu na všechny budoucí komerční i nekomerční investice v dané lokalitě mj. ve vztahu k 
charakteru pozemků (ochranné pásmo vodního zdroje) 
d)získání možnosti realizovat stavby lokálního veřejného zájmu 
e)v budoucnu vytvoření potenciálních možností pro příjmy města z dané lokality (pronájmy, prodeje) 
f)možnost realizovat za využití předmětných nemovitostí základní cíle samosprávy v oblasti bydlení, služeb, 
dopravy, veřejného prostoru, parkování a jiných v blízkosti centra města 
g)rozvoji majetku města v oblasti nemovitostí 
h)ojedinělosti aktuální nabídky, jež nemusí být v budoucnu opakována, za navrhovanou kupní cenu 42.540.498 Kč s 
tím, že kupní cena bude uhrazena prostřednictvím účtu úschovy vedeného u Komerční banky, a.s. na základě 
Dohody o správě kupní ceny. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
  

Usnesení ZM č. 218/2022 
ZM schvaluje  
pronájem nemovitosti - areálu KERI na Koňském trhu specifikovaného: 
- parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova 
s č. p. 615 – průmyslový objekt; 
- parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
- parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a 
- parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; 
to vše zapsané pro katastrální území Turnov, obec Turnov na LV č. 7442 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, ve prospěch pronajímatele – obchodní 
společnosti KERI a.s., Koňský trh 615, 51 101 Turnov, IČO: 28981901, jako nájemce na dobu určitou sedmi let za  
nájemné ve výši 1,948 mil. Kč ročně + DPH. 
 
Hlasování:  (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/6/0] 
 
Hlasování bylo jmenovité za všechna předložená usnesení bodu č. 5:  
PRO – Ondřej Fotr, Václav Hájek, Tomáš Hocke, Petra Houšková, Martin Hrubý, Karel Jiránek, Eva Kordová, Jiří Kos, 
Jiří Kovačičin, Ivan Kunetka, Michal Loukota, Zbyněk Miklík, Pavel Mlejnek, David Schindler, Jana Svobodová, Josef 
Uchytil, Daniela Weissová, Petr Záruba 
PROTI – Lukáš Bělohradský, Jaroslav Knížek, Michal Kříž, Miroslav Reichl, Tomáš Roubiček, Tomáš Špinka 
ZDRŽEL SE – nikdo 
NEPŘÍTOMEN – Jaromír Frič, Jiří Mikula, Rostislav Polášek 
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6. Lokalita Koňský trh v Turnově - výběr návrhu urbanistické koncepce   
 

Rozprava:  
Koňský trh je dosud málo využitá lokalita v těsné návaznosti na historické centrum města, přímo navazuje na 
přirozenou blokovou strukturu centra, leží na okraji Městské památkové zóny Turnov.  
Podnět pro aktivní řešení byl majetkový vstup města do území, a to odkup pozemků pily. Ještě cca 3,5 roku má 
území sloužit pile. Za tu dobu je nutné zpracovat záměr toho, co se v daném území bude nacházet. 
Záměrem města Turnov je revitalizace a využití dotčeného území pro smíšenou obytnou výstavbu tak, aby bylo 
území důstojně a plnohodnotně zapojeno do struktury a života města. 
Koncem roku 2021 bylo vypsáno výběrové řízení pro dvoustupňové urbanistické ověření území Koňského trhu. 
Do výběrového řízení se přihlásili a smluvní vztah byl uzavřen s následujícími zpracovateli: 

 Ing. arch. Jan Šépka (Šépka architekti) 

 City Upgrade s.r.o. 

 Ing. arch. Blaka Maco (Ateliér DVĚ) 
V prvním stupni byla těmito třemi architektonickými ateliéry zpracována „studie urbanistické koncepce“ pro celé 
území Koňského trhu (tzv. řešené území). Cílem zpracování této studie bylo na základě funkční a prostorové analýzy 
ověření prostorových možností, možné funkční náplně a kapacit území a následný vlastní návrh hmotového a 
funkčního řešení území – tj. hmot zástavby, vedení ulic, umístění zeleně a dalších funkcí v území. Vše s ohledem na 
tzv. limity využití území (záplavové území, městská památková zóna atd.). 
Zpracovatelé odevzdali své návrhy 26.2.2022. 
Dne 4. dubna 2022 proběhla prezentace pro odbornou veřejnost (zastupitelé, členové komisí RM, členové 
hodnotící komise) a následně proběhlo první jednání hodnotící komise. 
Návrh urbanistické koncepce 
Projednáno na komisi pro městskou památkovou zónu 27.4.2022. (Bez usnesení.) 
Projednáno na komisi pro rozvoj města 4.5.2022. (Bez usnesení. Doporučení pokračovat v soutěži a vyzvat všechny 
tři ateliéry k dopracování studií za respektování záplavového území.)       
 
Diskuse: Ing. Kříž, Ing. Hocke, Ing. Miklík, Mgr. Loukota 
V diskuzi zaznělo: Proč to nebylo projednáno v komisích, ale bez usnesení, komise projednávaly návrhy bez 
usnesení a nakonec zasedla odborná komise, která je nad komisemi města, všechny příslušné komise měly možnost 
se s návrhy seznámit, vítězný návrh je nejlépe využitelný pro město do budoucna. 
Diskuse občanů: Ing. Hejduk - vítězná studie je nejméně pokorná k vodě, stavět v této záplavové zóně je nesmysl a 
už vůbec ne rodinné domy.    
 

Usnesení ZM č. 219/2022 
ZM schvaluje  
návrh urbanistické koncepce zpracovatele City Upgrade s.r.o. jako podklad pro další stupně projektové přípravy 
lokality Koňského trhu, zejména pro dopracování druhého stupně zakázky – územní studie na část lokality Koňský 
trh a pověřuje odbor správy majetku vyzvat City Upgrade s.r.o. k dopracování zakázky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
 
  
7. Vodohospodářské sdružení Turnov - žádost o navýšení dotace na projekt Turnov intenzifikace ČOV   
 

Rozprava:  
Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 27.08.2020 (usnesení č. 242/2020) rozhodlo o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 12.000.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen příjemce 
dotace) na realizaci projektu Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa S příjemcem dotace byla dne 21.09.2020 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. 7-20-011, ve které byl mj. stanoven termín pro odevzdání závěrečného 
vyúčtování dotace nejpozději do dne 31.03.2022. V létě loňského roku došlo ke změně realizace stavební akce 
v souvislosti se špatným stavem vyhnívací nádrže, klíčovým prvkem kalového a plynového hospodářství na ČOV, a 
příjemce dotace postupně uzavřel s dodavatelem stavby dodatky smlouvy o dílo č. 1 a č. 2, kterými byl mj. 
v souladu s novým harmonogramem prací prodloužen termín ukončení stavby na květen 2022. Z důvodu 
prodloužení termínu realizace díla požádal dne 03.03.2022 příjemce dotace o prodloužení termínu pro odevzdání 
závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Turnova. Dne 20.04.2022 uzavřelo město 
s příjemcem dotace dodatek č. 1 smlouvy č. 7-20-011, kterým byl upraven termín pro odevzdání závěrečného 
vyúčtování nejpozději do dne 31.08.2022 (o uzavření dodatku rozhodlo Zastupitelstvo města Turnova dne 
31.03.2022 - usnesení č. 52/2022).  
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Závěrečné vyúčtování dotace bylo odevzdáno příjemcem dotace dne 22.07.2022, tedy v souladu s termínem 
sjednaným v dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-20-011. Celková cena realizace akce byla před jejím 
zahájením odhadnuta na 77.777.777 Kč. Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, kterou příjemce dotace uzavřel 
s dodavatelem stavby, byla celková cena díla z důvodu stavebních víceprací navýšena o 6.500.000 Kč, celkem tedy 
byla stavba odhadnuta na 84.277.777 Kč. Skutečná cena díla byla po jeho dokončení dodavateli fakturována na 
celkem 84.247.431,37 Kč (tj. částka ve výši 80.228.911,94 Kč tvořila celkové náklady stavby a částka ve výši 
4.018.519,43 Kč tvořila ostatní výdaje týkající se přípravy stavby). K závěrečnému vyúčtování dotace byl doložen 
přehled skutečně fakturovaných nákladů v celkové částce 84.247.431,37 Kč a kopie účetních dokladů týkající se 
realizace projektu do výše poskytnuté dotace z rozpočtu města Turnova (tj. smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 
2, faktury vystavené dodavatelem a výpisy z bankovního účtu prokazující úhradu těchto faktur). 
 
Součástí závěrečného vyúčtování dotace je žádost příjemce dotace o navýšení poskytnuté dotace o částku 
1.000.000 Kč. Oproti předpokladu projektové dokumentace musel příjemce dotace upustit od rekonstrukce 
betonových konstrukcí vyhnívací nádrže, která byla z důvodu množství lokálních poruch neopravitelná a vybudovat 
novou železobetonovou konstrukci dle rozsahu povolené stavby, která náklady celého stavebního díla navýšila 
(informace o dokončení stavebního díla je součástí závěrečného vyúčtování dotace a přílohou tohoto materiálu). 
Z tohoto důvodu žádá příjemce dotace od města Turnova navýšení dotace, tedy požaduje původní dotaci ve výši 
12.000.000 Kč navýšit na 13.000.000 Kč. Uvedené navýšení dotačních prostředků z rozpočtu města navrhuje 
realizovat sestavením a schválením dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-20-011. Termín úhrady navýšení 
dotace navrhuje do 30.06.2023. 
 
Komentář starosty města: 
Já osobně zatím navýšení individuální dotace nemohu podpořit. Důvodem je skutečnost, že město Turnov přispělo 
na stavbu 12 milionů korun během 3 let. Kromě toho jsme vrátili během 3 let dalších 3 x 4,15 mil. Kč do rozpočtu 
VHS za pronajímaný VH majetek na území města. Nepočítám další individuální dotace na ulice. Jsou to obrovské 
finanční prostředky. Navíc na ČOV se likvidují vody nejen z Turnova, ale i Jenišovic (tedy obce, která není členskou 
obcí VHS a fekálních vozů). Z tohoto směřují další příjmy do VHS. Pominu náš dlouhodobý spor o provozní evidenci. 
Každé navyšování individuálních dotací je otevřením pandořiny skříňky. Ani my, jako město nedostaneme od 
dotačních orgánů více peněz, v případě nenadálých víceprací a musíme se s takovou situací vyrovnat sami. 
 
Reakce ředitelky VHS – paní Červové: 
Jen na úvod si dovolujeme shrnout vývoj diskusí o očekávaném potřebném navýšení dotačních prostředků.  
Téma jsme předem avizovali všem starostům – tedy i Vám, a to zejména při rozhodování o neočekávané výstavbě 
zcela nové vyhnívací nádrže. Žádost o očekávaném navýšení dotačních prostředků jsme již avizovali společně se 
zprávou o financování projektu ČOV. Po skončení stavby jsme provedli finanční analýzu výsledné ceny díla a 
jeho financování. Tu jsme předložili na jednání Rady sdružení, která ji projednala bez jakýchkoliv problémů. A nyní 
se na Vás proto obracíme s konkrétní žádostí. 
Jde navíc o zcela standardní postup – takto postupujeme u všech akcí realizovaných s členskými obcemi. Je velmi 
časté, že úvodní smlouva o příspěvku není nakonec zcela přesně naplněna. Dotační prostředky jsou na základě 
konečné finanční bilance jednotlivých staveb navyšovány (dodatky k veřejnoprávním smlouvám), nebo jsou 
nedočerpané peníze naopak námi vraceny. 
K Vámi zaslaným argumentům bych chtěla doplnit pohled VHS na uvedená témata: 

- Aktuální pravidla pro spolufinancování akcí z pozice měst a obcí schválila Rada sdružení na svém jednání dne 
27.9.2019 usnesením č. 111/2019. Jejich účinnost byla stanovena od roku 2020.  

- Nově je v těchto pravidlech stanoven podíl obce na podíl při významných akcích - ČOV ve výši 20 %, když bylo 
původně zvykově dohodnutých a téměř vždy poskytovaných 35%. Razantní snížení povinného podílu a 
vymezení jen minima největších akcí, kterých se to bude týkat, bylo dohodnuto zástupci všech měst a obcí.  
Cílem bylo, aby byly při významných akcích méně zatěžovány rozpočty měst a obcí. To přineslo pro město 
Turnov ještě daleko před zahájením akce velké finanční vylepšení.   

- V případě ČOV TU je celkový potřebný příspěvek dělen mezi město a další dvě obce. Navíc dalším zapojením 
nájemného z Jenišovic za napojení na turnovský kanalizační systém do celkového výpočtu došlo k opět k 
výraznému snížení částky pro město Turnov. Víc podílů obcí přináší pro město další velké vylepšení – snížení 
výše úhrady podílu města.  

- Při projednávání možného příspěvku města na úvod akce jste nám oznámil, že je pro Vás a město maximálně 
schůdná částka 12 mil. Kč ve třech stejných ročních částkách. Nebylo to o výpočtu, ale jen o obecném pocitu. 
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Váš požadavek jsme naštěstí mohli naplnit díky skvělému odsoutěžení dodavatelské ceny a díky zapojení 
nájemného z Jenišovic. Změna takto vzniklé výše příspěvku je proto podle nás možná. 

- Je skutečností, že jsme museli díky nutnosti realizace nové vyhnívací nádrže navýšit cenu díla z původních 77 
778 tis. Kč bez DPH na konečných 84 247 tis. Kč. Kdyby nebylo vyhnívací nádrže, tak bychom bývali dodrželi i 
přes desítky změnových listů vysoutěženou cenu díla (jen s využitím její smluvní rezervy). Lze tedy 
zjednodušeně konstatovat, že požadovaný 1 mil. Kč městského příspěvku navíc je jen podílem na úhradě nové 
vyhnívací nádrže. A protože jde o srdce celého kalového a plynového hospodářství ČOV, tak je pro město 
mimořádně výhodné, že je pro využití v příštích desetiletích nádrž zcela nová.    

- Z námi předložených dokladů je zřejmé, že vedle těchto prací VHS realizovalo další dílčí doprovodné činnosti v 
dosavadním zkušebním provozu ve výši minimálně 630 tis. Kč a další náklady na TDS, projekční práce a 
inženýrské činnosti při stavbě, a to v součtu dalších malých miliónů Kč. Tyto související výdaje byly hrazeny 
plně z prostředků VHS. Pro město je výhodné, že se VHS podílí nejen na celkové ceně díla, ale hradí i všechny 
přípravné činnosti a další potřeby plynoucí ze zkušebního provozu provozovně náročného a komplikovaného 
areálu. Proto je spravedlivé, kdyby město nechtělo po VHS hradit i další podíl na zhodnocení ČOV, který je 
současně v rámci pravidel financování.   

- S vyšší cenou stavby tedy vzrostl i podíl VHS na celkové výši vlastních zdrojů, které jsou doplněny dalšími 
souvisejícími výdaji, viz výše + předložené vyúčtování. 

- Úhradu vyššího podílu (jednotlivě o 100 tis. Kč) předběžně odsouhlasili i starostové obou napojených obcí. Pro 
Turnov by bylo správné a spravedlivé, aby se město chovalo stejně jako obě sousední obce.  

- Úhrada OV z fekálních vozů je řešena podle sazebníku SčVK na ČOV, který vychází z ceny této služby. Jedná se 
o zanedbatelnou položku s následným finančním přínosem pro VHS Turnov dle koncesní smlouvy v řádu 
desetitisíců korun, která rozhodně nemůže kompenzovat navýšení ceny stavebních prací. I další argument o 
provozní evidenci byl opakovaně projednáván a s financováním této akce nemá souvislost. 

- Do diskuse o příspěvku města na rekonstrukci ČOV také není možné zapojovat (zahrnovat) „vratku“ 
nájemného. Téma jsme si společně opakovaně vysvětlovali a jde o letitou a oboustranně přijatou dohodu. 
Tato dohoda je navíc zakomponována do vzájemných smluv a je výhodná pro VHS Turnov a tím i pro město 
Turnov.   

- Společně s tímto případem financování rekonstrukce ČOV také nelze posuzovat další příspěvky na jiné akce, 
které mají svoji historii a svoje důvody k poskytnutí (zasíťování pozemků nebo realizace-obnova povrchů). 
Jedná se o samostatné, oddělené nesouvisící akce. 

- Chceme upozornit na skvělé načasování realizace akce z pohledu tehdejšího dnešního vnímání “investičního 
světa.“ Průměrná cena nabídek byla 92 mil. Kč, my uzavřeli smlouvu na 77,8 mil. Kč. Dnes by cena nastoupala 
někam ke 130 mil. Kč, a to opět bez jakékoliv dotační pomoci EU.  Částečné úvěrové krytí podílu VHS bylo 
vysoutěženo fixní sazbou 1,3 %, dnešní sazba by byla okolo 7 %. Dnes bychom proto již nezvládli financovat 
tuto finančně náročnou, ale extrémně prospěšnou stavbu pro každodenní chod města. S ohledem na všechny 
zmiňované příznivé okolnosti by byl doplatek příspěvku města ve výši 1 mil. Kč vnímán z pozice VHS Turnov i 
jako symbolické ocenění dosaženého finančního úspěchu. 

- Pro vnitřní uklidnění svazku je velmi důležité každé standardní chování řádného člena Rady sdružení. Pro 
svazek bude skvělé, když nebude muset po financování v Semilech řešit další případ odlišného chování proti 
schváleným pravidlům. Pro vnímání chování největšího člena svazku z pohledu ostatních bude standardní 
chování přínosné a přístup města bude vnímán velmi pozitivně.  

Žádost o navýšení individuální dotace byla projednána Radou města Turnov dne 03.08.2022, která přijala níže 
uvedené usnesení. 
 
Usnesení RM č. 558/2022 
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit navýšení dotace dle žádosti svazku 
Vodohospodářské sdružení Turnov, která je součástí závěrečného vyúčtování dotace ze dne 21.07.2022. 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – (6/0/0)          
 
Diskuse: Ing. Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov - rád bych vás pozval na prohlídku čistírny odpadních vod dne 
6.9.2022, pozvánka Vám bude doručena e-mailem, Ing. Hocke, MUDr. Hrubý  
V diskusi zaznělo: Ukázalo se, že majetek vašeho sdružení – čistírna, která se nechala bez údržby, se musí znova 
zrekonstruovat, místo toho, aby se společnost o svůj majetek starala průběžně,  VHS znova chce peníze od města, 
bez dotací od velkých měst ve svazku VHS není schopná spravovat ani svůj majetek.    
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Usnesení ZM č. 220/2022 
ZM neschvaluje  
u individuální dotace z rozpočtu města Turnov, poskytnuté smlouvou č. 7-20-011 pro svazek Vodohospodářské 
sdružení Turnov na projekt Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa, navýšení o 1.000.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/6] 
 
  
8. Prodej částí pozemků p. č. 702/1 a p. č. 708/12, k. ú. Daliměřice, výběrové řízení formou dražby   
 

Bod byl stažen z programu jednání 
 
 
9. Táborová základna Krčkovice - převod majetku   
 

Rozprava:  
Návrh převodu nemovitého majetku - Táborové základny Krčkovice do vlastnictví Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
Rada města Turnova na svém zasedání 09.03.2022 schválila postup prací a harmonogram rekonstrukce základny s 
tím, že do září 2022 bude realizován převod majetku do vlastnictví Městské sportovní Turnov, s.r.o. Ta bude 
následně investorem rekonstrukce táborové základny.     
 
Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 221/2022 

ZM schvaluje  
poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku v hodnotě 985.000 Kč mimo základní kapitál společnosti Městská 
sportovní Turnov, s.r.o., a to nemovité věci zapsané na LV č. 810 pro katastrální území Hrubá Skála. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
18. Žádost o dotaci "Vybavení do nové knihovny v ul. Skálova, Turnov" - DOPLNĚNÝ BOD   
 

Rozprava:  
Na konci roku 2019 byla schválena architektonická studie Novostavby knihovny Antonína Marka v Turnově od 
společností A69 - architekti s.r.o. V roce 2020 až 2021 probíhala projektová příprava do fáze projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele (12/2021). Stavebním úřadem bylo vydáno společné povolení, které nabylo 
právní moci (26.10.2021). Do současné doby proběhlo dokončení podkladů pro vybavení.  
Žádost o dotaci na projekt „Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov“ do Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021-2027 specifický cíl 4.4 byl podán dne 28.7.2022. 
 
Dle nových informací ze semináře pro žadatele, který se konal 8.8.2022, do této výzvy lze předložit několik projektů 
od jednoho žadatele. Jelikož je stanoven limit pro projekt, který je v částce 80 mil. Kč a celá stavba vč. IT vybavení a 
mobiliáře je navržena v částce 104.460.061 Kč vč. DPH, nabízí se varianta, předložit ještě jeden projekt do totožné 
výzvy na vybavení knihovny. 
Výzvy budou v současném dotačním období průběžné, tzn. nebudou bodově hodnoceny, ale průběžně budou 
žádosti pouze kontrolovány na podmínky přijatelnosti a věcné správnosti a doporučovány k financování do 
vyčerpání alokace. Z tohoto důvodu bylo nezbytné urychleně podat další žádost o podporu, a tímto materiálem 
odbor správy majetku seznámilo radu města na jednání 18.8.2022 a dále seznamuje zastupitelstvo města o tomto 
rozhodnutí a kroku, neboť v těchto projektech jde nejen o kvalitu projektu, ale i o rychlost podání projektové 
žádosti. 
Projektová žádost byla tedy podána dne 11.8.2022. 
Realizace akce bude financována Žádostí o platbu ex-post, tedy zpětně po realizaci projektu.         
 
Diskuse: 0    
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Usnesení ZM č. 222/2022 
ZM schvaluje 
podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na projekt "Nová 
knihovna v ul. Skálova, Turnov".  
 

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

Usnesení ZM č. 223/2022 
ZM schvaluje  
v případě přidělení dotace zajištění průběžné předfinancování akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu 
města ve výši min. 15 % z celkových způsobilých nákladů a částku nezpůsobilých nákladů potřebných k realizaci 
projektu "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
 
 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2022   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2022. 
 
Diskuse: 0 
            

Usnesení ZM č. 224/2022 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 
opatřením č. 4 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 421.007.993 Kč, navýšením o částku 
1.656.525 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 491.152.993 Kč, navýšením o částku 2.156.525 Kč, a financování 
ve výši 70.145.000 Kč, navýšením o částku 500.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
 
 
11. Příspěvky občanů  
 

Diskuse: Ing. Hejduk, Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, Ing. Miklík, p. Schindler, O. Fotr 
V diskusi zaznělo: kritizoval transparentnost veřejných zakázek a financování projektování sportovní haly TSC, 
kompletní materiál pošle členům zastupitelstva v pátek 19.8.2022. 
Toto vystoupení považuji jako předvolební povídání, žádný podnět od bývalého člena dozorčí rady jsem jako 
předseda dozorčí rady nedostal a jsem zvědavý, jaký materiál k uvedenému tématu nám bude zaslán, nemůžeme 
ani reagovat na uvedená obvinění, protože není předložený materiál. Tento postup není správný, nejdřív jste měl 
předložit konkrétní zprávu a následně jsme se k ní mohli vyjádřit.  
 
 
12. Informace o fungování door to door systému sběru a svozu odpadů   
 

Rozprava:  
Předkládáme informaci o fungování door to door systému sběru a svozu odpadů, který má snížit množství 
směsného komunálního odpadu a zároveň zvýšit množství vytříděných komodit. Směsný komunální odpad je 
nejdražší druhem odpadu. Předáváme ho do spalovny nebo na skládku. 
 
Nový systém sběru byl zahájen od 1.11. 2021. Od tohoto data byl zahájen svoz plastů a papíru z nádob u 
jednotlivých domácností. Současně byla upravena četnost svozu směsného komunálního odpadu na frekvenci 1x 14 
za dnů u rodinných domů a malých bytových domů. Na sběrných místech byly rozmístěny nově kontejnery na kovy 
a bylo navýšeno množství sběrných nádob na nápojový karton. Pytlový sběr byl ukončen. 
 
Do současnosti bylo zapůjčeno celkem 1361 popelnic na bioodpad, 1405 popelnic na papír a 1625 popelnic na 
plasty. V současnosti máme ještě k dispozici 770 kusů popelnic na plasty, 690 kusů popelnic na papír a 107 kusů 
popelnic na bioodpad. Popelnice na bioodpad, které byly nakoupeny z dotace, byly zapůjčeny všechny. Dalších 300 
kusů bylo zakoupeno na začátku roku.   
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U plastů je viditelný nárůst hmotnosti. Musíme ovšem vzít na vědomí, že se jedná o velmi lehký odpad, který zabírá 
spíše víc objemu. U papíru je vidět nárůst ve čtyřech měsících. V březnu a červnu byl mírný pokles (cca 3 %). Pro 
papír a plast byly zapůjčeny nové popelnice v individuální zástavbě.           
Třídění nápojových kartonů vzrostlo zásadně (v 1.Q na více než dvojnásobek, ve 2.Q o 40 %). Bylo rozmístěno 
celkem 25 nových kontejnerů o objemu 1100 litrů na území města. Dříve jsme měli na území města pouze 
popelnice 240 litrů. V současnosti máme sběr nápojových kartonů na 50 sběrných místech (z celkového počtu 73). 
Třídění kovů vzrostlo zásadně (v 1.Q na více než pětinásobek, ve 2.Q o trochu méně). Na třídění kovů bylo 
rozmístěno 25 kontejnerů (zvonů se spodním výsypem). Dříve mohli lidé odevzdávat kovy v rámci pytlového sběru, 
do sběren nebo na sběrném dvoře. 
  
U bioodpadu je viditelný nárůst. Tento nárůst je způsoben hlavně proto, že je zapůjčeno více biopopelnic. Nově 
zapůjčované biopopelnice mají dvojnásobný objem a svoz zajišťován i během zimních měsíců. Zde je nárůst za 1.Q 
o 87 % a za 2.Q o 120 %. 
U směsného komunálního odpadu je viditelný pokles. Z grafu je patrné kolísání množství, které je viditelné i 
v předchozím roce. Pokud porovnáváme údaje za jednotlivá čtvrtletí (měsíční porovnání není vhodné), je pokles 
množství směsného komunálního odpadu v 1.Q 2022 proti 1.Q 2021 na 78,7 % a pro druhé čtvrtletí je pokles na 
88,3 %. 
Motivací pro zavedení nového systému v odpadech byla úspora finančních prostředků. Nejdražší položkou v celém 
odpadovém hospodářství města jsou finance za směsný komunální odpad. Ceny na skládce a ve spalovně mají stále 
stoupající tendenci. Do celé věci velmi negativně zasáhl vývoj cen pohonných hmot a celkově inflace v 1. pololetí 
2022. Na základě skokově zvýšených nákladů na pohonné hmoty musely být upraveny jednotkové ceny. Ceny za 
předávání tříděných odpadů jsou zásadně nižší, proto každý odpad, který se podaří vytřídit, šetří finance na 
odpadové hospodářství. Pokud bychom neudělali změny v odpadovém, nárůst cen by byl větší. 
Pro relevantní porovnání uvádíme celkové částky za svoz směsného komunálního odpadu (popelnice, kontejnery, 
pytle) a separovaného odpadu celkem (popelnice na plasty a papír, kontejnery na separaci na území města /papír, 
plasty, sklo, nápojový karton, kovy/, popelnice na bioodpad)  
 
listopad 2020 až červen 2021   4.141.609,89 Kč 
listopad 2021 až červen 2022   4.256.715,69 Kč 
rozdíl (nárůst ceny)       115.105,80 Kč 
 
Rozdíl činí nárůst cca 23 tis Kč za měsíc. Součástí nového systému je svoz odpadů od domů a hlavně velké množství 
rozšíření svozu bioodpadu od domu i v lokalitách, kde se dříve nejezdilo. Velká část biopopelnic má dvojnásobný 
objem. V tomto smyslu poskytujeme občanům lepší služby než dříve. V porovnání dalších měsíců je samozřejmě 
nárůst cen velký, který je způsoben nárůstem jednotkových cen (nárůst cen PHM). 
 
Diskuse: Ing. Špinka, MUDr. Hrubý, p. Schindler 
V diskuzi zaznělo: na hodnocení je ještě brzo, je potřeba počkat na kompletní data, jak se dále zpracovává vytříděný 
odpad, zda je odbyt pro jednotlivé komodity, ano, na jednotlivé komodity je odbyt a kompostárna funguje výborně 
a je o kvalitní kompost velký zájem – jak to bude s odběrem pneumatik – je to v jednání s firmou. Kovy a nápojové 
kartóny je možné třídit jen formou odvozu na sběrná místa.  
 

Usnesení ZM č. 225/2022 
ZM bere na vědomí  
informaci o fungování systému door to door od listopadu 2021 do června 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
13. Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2022 - 2026   
 

Rozprava:  
Předkládáme vám koncepční materiál - Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2022 - 2026. Rodinná politika se 
dotýká různých oblastí života veřejnosti (sociální oblasti, zdravotnictví, školství a dalších oblastí veřejného života).  
Rodinná politika města Turnova navazuje na celostátní i krajské koncepční materiály, na komunitní plánování 
sociálních služeb v regionu Turnovska a koncepci vzdělávání. 
Dokument vznikal od začátku roku 2022 ve spolupráci s odborníky i veřejností. Odbor sociálních věcí připravil 
základní vize dokumentu. Ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu a odborem správy majetku se zaměřil 
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na plnění priorit stanovených v předcházejícím plánu rodinné politiky a  provedl vyhodnocení jednotlivých 
plánovaných aktivit. 
Na přípravě plánu se podíleli, kromě odboru školství, kultury a sportu a odboru správy majetku, vedení města, také 
členové pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, organizace, spolky a sdružení. 
Rozpracovaný plán byl představen členům Komise sociálně bytové dne 16.05.2022 s usnesením č. 55/2022:  
Sociálně bytová komise byla seznámena s návrhem Plánu rodinné politiky města Turnova 2022 - 2026. Připomínky 
budou zapracovány. Koncepční materiál bude po projednání v komisi výchovy a vzdělávání a po doplnění 
sportovních aktivit předložen na jednání rady města a zastupitelstva města v 08/2022.  
Další projednání probíhalo na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání dne 27.06.2022 s usnesením 4/2022:  
Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov projednala Plán rozvoje rodinné politiky a doporučuje  
zapracovat připomínky dle diskuze.  
Všechny připomínky vzešlé z obou komisí i od členů pracovních skupin komunitního plánování byly postupně do 
plánu zapracovány. Návrh plánu, který byl projednán na zasedání Rady města Turnov dne 03.08.2022, je uveden v 
příloze tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu města a ev. připomínkám členů zastupitelstva. 
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 226/2022 
ZM schvaluje  
Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2022 - 2026. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
14. Individuální dotace FOKUS Turnov - komunitní zahrada   
 

Rozprava:  
Předkládáme Vám žádost o poskytnutí individuální dotace pro spolek FOKUS Turnov, z. s. ve výši 653.098 Kč. 
Dotace bude určena na realizaci projektu Komunitní zahrada u Polyfunkčního komunitního centra ve Skálově ulici. 
Z dotace budou částečně hrazeny náklady na revitalizaci pozemku ve vlastnictví města v komunitním centru. Jedná 
se o venkovní prostranství, které je určené nejen klientům FOKUSU, ale i spřáteleným organizacím, školám a široké 
veřejnosti. Nově upravený prostor lze využít pro kulturní akce, enviromentální výchovu, přednášky, besedy, výuku, 
mezigenerační setkávání apod. Realizace projektu začala v červnu 2022 a bude ukončena v prosinci 2022. 
Předpokládané celkové náklady na zajištění realizace projektu komunitní zahrady jsou spolkem vyčísleny na 
1.681.356 Kč. Spolek žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 653.098 Kč. 
Dotace bude využita na pokrytí nákladů, které uvedl spolek v položkovém rozpočtu projektu (rozpočet je přílohou 
tohoto materiálu). Na financování projektu se bude podílet mimo města Turnov také Nadace Euronisa (30.000 Kč). 
Ostatní náklady budou pokryty z veřejné sbírky (60.000 Kč) a z vlastních zdrojů spolku (938.258 Kč).  
V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí individuální dotace, bude v rámci pátého rozpočtového opatření pro 
tento účel vyčleněna částka ve výši 653.098 Kč v městském rozpočtu.   
 
Diskuse: 0       
 

Usnesení ZM č. 227/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 653.098 Kč pro spolek FOKUS Turnov, z. s., IČ 
49295101 na realizaci projektu Komunitní zahrada při Polyfunkčním komunitním centru ve Skálově ulici, zároveň 
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-008, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
  
15. Bezúročná půjčka (zápůjčka) ze sociálního fondu zaměstnavatele   
 

Rozprava:  
O poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10.000 Kč požádala zaměstnankyně xxxxxxxxxxxxxx, a to za účelem oprav a 
drobné renovace v rodinném domě. Podmínky pro poskytnutí jsou naplněny. 
 



15  Zápis Zastupitelstva města Turnov 18. 8. 2022 

Tzv. bezúročná půjčka ze sociálního fondu bude poskytnuta bezhotovostně na základě smlouvy o zápůjčce uzavřené 
podle § 2390 a násl. občanského zákoníku s výší splátky 500 Kč měsíčně. 
Správní rada sociálního fondu vyjádřila souhlasné stanovisko.            
 
Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 228/2022 
ZM schvaluje  
poskytnutí bezúročné půjčky (zápůjčky) ze sociálního fondu ze zaměstnavatele ve výši 10.000 Kč paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
  
16. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov – změna 
počtu míst k provozování   
 

Rozprava:  
Na Městský úřad Turnov byla dne 16. 6. 2022 doručena žádost společnosti GELP o vyřazení adresního místa 

Nádražní 572 z obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov, 

a to z důvodu ukončení provozu herního prostoru (herny) na této adrese. Žádost je podpořena vyjádřením vlastníka 

nemovitosti, ve které byla herna provozována. Faktický provoz herny byl ukončen k 30. 6. 2022. 

Proto předkládáme ke schválení novou obecně závaznou vyhlášku, v jejíž příloze č. 1 došlo k úpravě počtu míst, kde 
mohou být hazardní hry, v tomto případě technická hra, provozovány. Nyní se tak bude jednat pouze o adresní 
místa Sobotecká 595 a Nádražní 1123.     
 
Diskuse: 0        

 
Usnesení ZM č. 229/2022 

ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov v předloženém 
znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
 
  
17. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

Rozprava:  
Dne 30. 6. 2022 byla schválena obecně závazná vyhláška, která upravuje v některých dnech délku trvání nočního 
klidu ve městě. Jsou v ní uvedeny všechny akce, u nichž bylo schváleno, že mohou hlukem narušit noční klid po 22. 
hodině. 
Na odbor školství, kultury a sportu byla doručena další žádost o zařazení do uvedené vyhlášky. Jedná se o žádost 
firmy Nářadí Karel Jiránek s. r. o., která pořádá dne 16. 9. 2022 hudební koncert se společenským večerem u 
příležitosti výročí firmy. Akce se koná v areálu pivovaru Malý Rohozec. Pořadatel žádá o schválení výjimky do 00:30 
hod. (tj. zkrácení nočního klidu na dobu od 00:30 do 6:00 hod.). 
Návrh změn obecně závazné vyhlášky je v příloze tohoto materiálu, nově zařazená akce je označena červeně a 
zároveň byly již odstraněny z textu akce, které se budou konat nebo se konaly před nabytím účinnosti nového znění 
vyhlášky.    
 
Diskuse: 0 
p. Jiránek nahlásil střet zájmů         
 

Usnesení ZM č. 230/2022 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
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19. Kontrolní výbor – Kontrola činnosti Městské policie v oblasti kontroly čipování, evidence psů a propojení 
s městskými systémy – doplněný bod   
 

Rozprava: informaci podala p. Weissová, předsedkyně kontrolního výboru ZM, projednáváno bez návrhu na 
usnesení. 
 
Diskuse: 0 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově 22. srpna 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petra Houšková   Petra Záruba    Ing. Tomáš Špinka 
místostarostka    ověřovatel     ověřovatel   
 
 


