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Zápis 

6. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. 06. 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, PhDr. Hana Maierová, 

Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. 

Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef 

Uchytil, DiS., František Zikuda 

Nepřítomni: Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek 

Omluveni: Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek 

Ověřovatelé: Šárka Červinková, Eva Kordová 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, zástupci projekční kanceláře TOP Design, p. 

Kurfirstová – předsedkyně organizace Slunce Všem, zapsaný spolek 

 

Přítomno 8 občanů 

 

 

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

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

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

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

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

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

Rozprava:  
      p. Hocke – doplnění bodu – individuální žádost o dotaci na provozování toalet na železničním nádraží 

a terminálu Turnov – zařazení po bodu č. 2 

 

usnesení ZM č. 278/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplněného bodu. 

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

2. Jednací řád 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 

 

V diskusi zaznělo: technická poznámka k §7 bod i) jedná se o termín zasedání; §8 bod f) přebývá písmeno 
 

usnesení ZM č. 279/2016 
 

ZM schvaluje  

předložený jednací řád zastupitelstva města. 

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

3. Individuální žádost o dotaci na provozování toalet na železničním nádraží a 

terminálu Turnov   
 

Rozprava:  
      Alarmující situace s toaletami v prostoru autobusového nádraží byla v roce 2013 díky vstřícnosti 

majitele restaurace Albion vyřešena vzájemnou dohodou o využívání toalet restaurace cestujícími za 350 

tis. Kč/ročně. V rámci dodatků je platná do 30.6.2016. Po dlouhých jednáních a úsilí místních 

zaměstnanců ČD byla v únoru 2016 dokončena rekonstrukce toalet v budově Českých drah, které mají 

sloužit i pro cestující z autobusového teminálu. Původně chtělo město provozovat toalety prostřednictvím 

Technických služeb Turnov, s.r.o. Ty provozování toalet vyčíslily na 750 tis. Kč/rok vč. DPH. Tato cesta 

byla vzhledem k výši úhrady zamítnuta. 

České dráhy provedly po dohodě s Městem Turnov tři výběrová řízení na provozovatele nových toalet na 

vlakovém nádraží, které mají sloužit i pro cestující z terminálu veřejné dopravy. Do prvních dvou se 

nikdo nepřihlásil (druhé bylo podpořeno příslibem RM ve výši 250 tis. Kč/ročně ze strany města). 

Do třetího výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce – firma ROKO service plus, s.r.o, která řízení 



3  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 30. 6. 2016 

vyhrála. V této chvíli tak předkládám ZM ke schválení žádost o individuální dotaci ve výši 300 tis. 

Kč/ročně na provozování toalet na železničním nádraží a terminálu Turnov, za podmínek otevírací doby 

7:00 - 20:00, sedm dní v týdnu, s poplatkem 5 Kč za použití WC, na 3 roky. Pakliže bude žádost 

schválena, je nutné částku promítnout do rozpočtové změny č. 2. rozpočtu města na rok 2016 (z rezervy). 

Po ukončení udržitelnosti projektu terminálu – podzim 2017, předpokládáme navýšení vjezdových 

poplatků, tak, aby tyto poplatky mohly sanovat v rozpočtu města tuto dotaci. 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Hocke, p. Maierová, p. Knížek, p. Báča, p. Červinková, p. Sekanina, p. Kordová, p. 

Soudský, p. Šorejs 

 

V diskusi zaznělo: tento stav jen poukazuje na to, že s výstavbou terminálu se měla řešit i výstavba 

veřejného WC; takto se rozhazují peníze, oproti tomu, kdybychom měli vlastní toalety; nyní budeme 

dávat příspěvek a provozovatel si ještě bude vybírat 5 Kč; České dráhy investovaly do rekonstrukce 

toalet; pokud najdete lepší způsob, budu za něj rád, aby se nám lépe podařilo ušetřit peníze z městského 

rozpočtu; pokud bychom si vybudovali takovéto zařízení, jistě by se nedalo provozovat samo a zadarmo; 

TST, s. r. o. nám daly nabídku, za kterou by nám toalety provozovaly náklady na provoz by byly 

srovnatelné s provozováním stejného zařízení ve Skálově ulici; sociální zařízení s čekárnou by vyšlo 

daleko dráž než tento poplatek, ať to provozuje kdokoli; až nám skončí udržitelnost projektu na terminál, 

budeme moci tyto peníze začlenit do poplatku za vjezd; jsou pouze dvě možnosti – sežeňte někoho, kdo to 

bude provozovat za méně peněz; situace je taková, že když neposkytneme příspěvek, SŽDC zavře toalety? 

toalety jsou zavřené, fungují toalety pouze na nástupišti; ČD provozují toalety ve vlacích, takže 

argumentují tím, že o jejich cestující je postaráno; v jiných městech většinou mají provozovatele a vždy se 

dotuje; ČD či SŽDC se podílely tím, že jsou vybudovány toalety a je minimální nájemné a to cca 2tis. Kč 

za rok; navrhuji snížit délku provozu na rok, abychom zjistili, jak se nám to osvědčí; tři roky navrhujeme, 

abychom dali prostor novém ZM k najití lepšího řešení; ČD investovali cca 15 mil Kč do rekonstrukce 

nádražní budovy, nájemné je minimální 

 

Návrh usnesení p. Hudec 

 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 300 000 Kč/ročně s garancí na 1 roky (07/2016 – 07/2017 

včetně) pro ROKO serviceplus s.r.o., IČ 28797728 na provozování toalet na železničním nádraží 

a terminálu Turnov, za podmínek otevírací doby 7:00 - 20:00, sedm dní v týdnu, s poplatkem 5 

Kč za použití WC. V případě, že ROKO serviceplus s.r.o., přestane provozovat toalety na 

železničním nádraží a terminálu Turnov, bude i poskytování dotace ukončeno. ZM zároveň 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [3/15/4] – nebylo přijato 
  

usnesení ZM č. 280/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 300 000 Kč/ročně s garancí na 3 roky (07/2016 – 07/2019 

včetně) pro ROKO serviceplus s.r.o., IČ 28797728 na provozování toalet na železničním nádraží 

a terminálu Turnov, za podmínek otevírací doby 7:00 - 20:00, sedm dní v týdnu, s poplatkem 5 

Kč za použití WC. V případě, že ROKO serviceplus s.r.o., přestane provozovat toalety na 

železničním nádraží a terminálu Turnov, bude i poskytování dotace ukončeno. 

ZM zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
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4. Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 2   
 

Rozprava:  
      Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2016. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 25.253 tis. Kč, 

v této částce je zejména navýšení v kapitálových příjmech (prodej archeolog. průzkumu v Maškově 

zahradě obchodní společnosti MST s.r.o. a navýšení v řádku prodej nemovitostí - nad plán prodán 

pozemek Na Pískách a Šetřilovsko) a navýšení v transferech – získané dotace ve výši 14,208 mil. Kč 

(především 8,4 mil. Kč z KÚLK pro ZSST a MŠ a ZŠ Sluníčko pro poskytovatele sociálních služeb, 4 

mil. Kč od MMR na regeneraci sídliště U Nádraží 4. etapa, 750 tis. Kč na nákup požárního automobilu a 

1250 tis. Kč pro Hrad Valdštejn, obnova střešní krytiny, kaple sv. Jana Nepomuckého). Celkové výdaje se 

navyšují o 27.767 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 6.887 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují 

o 20.880 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací 10 mil. Kč (viz tabulka č. 1) a 

snížení rezervy o částku 2,6 mil. Kč. V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru správního pro 

hasiče na nákup požárního automobilu ve výši 2,3 mil. Kč a kapitola odboru správy majetku – viz tabulka 

č. 1. Financování se navyšuje o částku ve výši 2,514 mil. Kč, zapojení počátečního stavu na fondu na 

obnovu bytového fondu a fondu kulturního. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. 

rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.  

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor jednomyslně doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2; 

rozpočtové opatření bychom doplnili o výše schválené usnesení na provoz toalet na nádraží ČD 

 

usnesení ZM č. 281/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení a to s 

doplněním dle předchozí usnesení v části 1c, 3639, 5213, ROKO serviceplus s. r. o., dotace na 

provoz toalet na železničním nádraží a terminálu ve výši 150tis. Kč. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

343.616.620 Kč, navýšením o částku 25.252.968 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

377.765.870 Kč, navýšením o částku 27.766.618 Kč, a financování ve výši 34.149.250 Kč, 

navýšením o 2.513.650 Kč. 

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

5. Závěrečný účet města Turnov za rok 2015   
 

Rozprava:  
      V souladu s platnou legislativou Vám předkládáme závěrečný účet Města Turnov za rok 2015. 

Závěrečný účet Města Turnov za rok 2015 je zveřejněn na městské úřední desce. Součástí je závěrečná 

zpráva z kontroly o hospodaření Města Turnov za rok 2015, kterou provedl krajský úřad LK. 

 

Diskuse: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor závěrečný účet doporučuje ZM schválit bez výhrad 

 

usnesení ZM č. 282/2016 
 

ZM souhlasí  

souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2015 bez výhrad. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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6. Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2015   
 

Rozprava:  
      Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (obcí, příspěvkových organizací) vyplývá 

ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., je povinné od 1. 1. 2013. Podmínky schvalování účetních závěrek 

vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek. Účetní závěrky příspěvkových organizací schvaluje rada města a účetní závěrky obcí 

má dle zákona o obcích za povinnost schvalovat zastupitelstvo města. Za účetní období roku 2015 Vám 

předkládáme ke schválení účetní závěrku města Turnov k rozvahovému dni 31. 12. 2015. K tomuto bodu 

přikládáme přílohou účetní výkazy města Turnov k 31. 12. 2015: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích. Tyto výkazy jsou veřejně přístupné na 

internetových stránkách ministerstva financí ČR: 

http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00276227 

 

Diskuse: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor doporučuje ZM schválení účetní závěrky za rok 2015 

 

usnesení ZM č. 283/2016 
 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2015 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 

2015. 

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

7. Vykoupení pozemků parc.č. 2001/1, a 2001/2, k.ú. Turnov od podílových 

spoluvlastníků   
 

Rozprava:  
      Pozemky parc.č. 2001/1 ostatní plocha o výměře 24 m2 a parc.č. 2001/2 ostatní plocha o výměře 306 

m2, k.ú. Turnov jsou ve vlastnictví 17-ti podílových spoluvlastníků. Pozemek parc.č. 2001/2, k.ú. Turnov 

je z velké části součástí veřejné komunikace - příjezd do sídliště na Přepeřské podél firmy Univer.  

Postupně se na nás obraceli někteří z podílových spoluvlastníků těchto pozemků s tím, že by měli zájem 

svůj podíl převést do vlastnictví města.  

 

Na tento impuls, jsme oslovili i ostatní spoluvlastníky, kteří nám z větší části taktéž potvrdili, že by byli 

ochotni svůj spoluvlastnický podíl převést do vlastnictví města. Od společnosti PRECIOSA, a.s. Jablonec 

nad Nisou (podíl 2/15) máme potvrzeno, že představenstvo společnosti dne 13.6.2016 schválilo uvedený 

prodej dle nabídky města s tím, veškeré náklady s převodem ponese město.    

 

Diskuse: p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: ve smlouvě je zmínka, kdo hradí náklady spojené s prodejem, a tak by to mělo být v 

usnesení 

 

usnesení ZM č. 284/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemků parc.č. 2001/1 a 2001/2, k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov za kupní 

cenu ve výši 100 Kč/m2, celkem 29.700 Kč, která je pro tento druh pozemků cenou obvyklou, od 

jednotlivých podílových spoluvlastníků: xxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(1/15), xxxxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/120), xxxxxxxxxxxx (1/120), 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxxx (1/15), 
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xxxxxxxxxxxxxx (1/30), xxxxxxxxxxxxxx (1/30), PRECIOSA, a.s. Jablonec n. Nisou (2/15), 

xxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxx (2/15), 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/60), a úhradu nákladů spojených s odkoupením těchto pozemků. 

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

8. Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši  1/15 pozemku p.č. 2001/2, 

k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      V souvislosti s převodem spoluvlastnických podílů pozemků parc.č. 2001/1 ostatní plocha o výměře 

24 m2 a parc.č. 2001/2 ostatní plocha o výměře 306 m2, k.ú. Turnov (viz ZM bod 6.) je jednáno zároveň s 

ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ČR-UZSVM), který je vlastníkem 

spoluvlastnického podílu 1/15  předmětných pozemků. Vzhledem k tomu, že pozemek parc.č. 2001/2 ost. 

plocha, k.ú. Turnov je zařazen do místních komunikací, může v tomto případě dojít ze strany ČR-UZSVM 

k bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu 1/15 z celku do vlastnictví města. UZSVM vypracuje 

smlouvu o bezúplatném převodu po schválení zastupitelstvem města.  

Převod spoluvlastnického podílu 1/15 z celku pozemku parc.č. 2001/1 ost. plocha, k.ú. Turnov bude řešen 

s ČR-UZSVM následně, až se Město Turnov stane většinovým vlastníkem uvedeného pozemku (po 

odkoupení podílů od ostatních spoluvlastníků). V tomto případě jde o jiný režim převodu z vlastnictví 

státu, bezúplatný převod je pouze v případě, že se jedná o komunikaci. Tento uvedený pozemek není 

zařazen do místních komunikací. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 285/2016 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/15 z celku pozemku parc.č. 2001/2, k.ú. 

Turnov z vlastnictví ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města 

Turnov. 

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

9. Prodej pozemků pod trafostanicemi - ul. Granátová, ul. 1.Máje, Turnov   
 

Rozprava:  
      Společnost ČEZ Distribuce, a.s. má zájem o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod 

trafostanicemi na území města Turnova. Toto narovnání je prováděno v souladu s novelou Občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. a spočívá v odkupu pozemků pod trafostanicemi. RM se rozhodla doporučit 

prodej pozemků pouze pod novými trafostanicemi. 

 

U starších typů trafostanic RM navrhla vyčkat, až bude provedena jejich rekonstrukce. V rámci 

rekonstrukce většinou dojde k zásadnímu zmenšení výměry dotčeného pozemku novou trafostanicí. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Těhníková, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: ve smlouvě by mělo být uvedeno, kdo hradí daň z převodu nemovitostí; většinou platí 

prodávající, je to na dohodě a my jsme se nedohodli; většinou by to mělo být tak, že ten kdo se přihlásí ke 

koupi, tak zaplatí i náklady s prodejem spojené. 

Ze zákona platí, že daň z nabytí nemovitostí hradí prodávající, pokud se strany nedohodnou jinak. 

K takového dohodě nedošlo, proto je ve smlouvě uvedeno město jako poplatník. 
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usnesení ZM č. 286/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1663/15 zast.pl. o výměře 20 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým 

plánem č. 4120-007071/2014, zastavěného trafostanicí Turnov TS SM 0830 do vlastnictví spol. 

ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, celkem 30.000 Kč, která je pro tento 

druh pozemku cenou obvyklou za podmínky, že daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující a 

uhradí náklady spojené s tímto převodem. 

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

usnesení ZM č. 287/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 2548/38 zast.pl. o výměře 37 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým 

plánem č. 4072-004071/2014, zastavěného trafostanicí Turnov TS SM 1094 do vlastnictví spol. 

ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, celkem 55.500 Kč, která je pro tento 

druh pozemku cenou obvyklou za podmínky, že daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující a 

uhradí náklady spojené s tímto převodem. 

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

10. Opěrná zeď Vazovec - majetkové řešení pozemků   
 

Rozprava:  
      Tato problematika se týká vystavěné opěrné zdi z betonových tvárnic s pochozím přístřeškem do 

výšky cca 2,5 m u domu čp. 12 Vazovec ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxx uvádějí, že 

tuto stavbu uskutečnili v letech 2004- 2006 na místě původní zídky z 60-tých let minulého století.  Dle 

geodetického zaměření uvedená stavba zasahuje do obecního pozemku parc.č. 465, k.ú.  Malý Rohozec, 

který by měl sloužit jako přístupová cesta k domu čp. 11 Vazovec, od r. 2014 ve vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Přístupová komunikace k tomuto domu je v dnešním stavu průjezdná pouze pro 

osobní automobil. Majitelka plánuje rekonstrukci domu čp. 11 Vazovec, proto má zájem, aby se co 

nejblíže k domu dostala i větší technikou. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: když xxxxxxxxxxxxx začali stavět na zbytcích původní opěrné zdi, měli stavební 

povolení? Stavební povolení neměli, běží řízení o odstranění stavby 

 

usnesení ZM č. 288/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o umístění stavby na části pozemku parc.č. 465 k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

Města Turnov. ZM neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 465 o výměře 8 m2, k.ú. Malý 

Rohozec do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      xxxxxxxxxxxxxxxx - „Hamáčkův kout“ – stížnost na neodvážení odpadků v této lokalitě; bydlí zde 

obyvatelé ve věkové kategorii 70+, řádně platící poplatky za svoz popelnice 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kordová, p. Svobodová, p. Báča 
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V diskusi zaznělo: veškerou situací se zabývá paní místostarostka Svobodová, která po přijetí usnesení 

zastupitelstva všechny občany, kteří s tímto rozhodnutím nesouhlasí, osobně objíždí a snaží se dojednat 

kompromisní řešení; v zimním období by byla varianta pytlového sběru; předložíme ZM závěr z jednání 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12. Přestávka   
 

13. Dotace na zahraniční spolupráci   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 140.000 Kč. 

V rámci vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu 

stanoveného účelu určeno 40.000,- Kč. 

 

V rámci výzvy byly doručeny celkem dvě žádosti.  Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Rady 

města Turnov jako kompetentní orgán pro posuzování žádostí o dotaci určený Pravidly pro poskytování 

dotací na zahraniční spolupráci, posoudila obě došlé žádosti o poskytnutí dotace. Komise navrhuje 

podpořit oba projekty, a to v plné výši požadovaných částek. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 289/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro žadatele Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková 

organizace, IČ 00581071 na projekt s názvem Mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci 

ve výši 7.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 290/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro žadatele Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 na projekt s 

názvem Kemp mládeže ve výši 32.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 291/2016 
 

ZM schvaluje  

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

žadateli, kterým bude dotace schválena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

14. Plán ochrany městské památkové zóny   
 

Rozprava:  
      V historickém jádru města Turnov je od roku 1990 vyhlášena městská památková zóna. 

Předmětem památkové ochrany v rámci MPZ je především dochovaná urbanistická struktura městského 

jádra, architektonická hodnota jednotlivých objektů a místně a historicky dané specifické rysy zdejšího 

stavebního fondu. V roce 1995 byl vypracován a schválen Program regenerace MPZ a město Turnov se 
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tak zařadilo do tzv. Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR, který umožňuje čerpání 

příspěvků v rámci státní podpory na objekty v MPZ, které jsou kulturní památkou.  

 

Město Turnov schválilo také v minulosti vypracování Plánu ochrany MPZ. Úkolem Plánu ochrany je 

zachování předmětu památkové ochrany, zamezení rušivým zásahům a rehabilitace částí, které byly 

v minulosti narušeny. Dokument se skládá z karet všech nemovitostí, nacházejících se na území MPZ, 

které obsahují shrnutí důležitých údajů o dějinách, stavebním vývoji a především určení architektonické 

hodnoty, urbanistického významu a předmětu památkové ochrany. Nedílnou součástí karet jsou kolonky 

obsahující veškeré nalezené prameny a průzkumy, které mohou být použitelné pro další práci a zejména 

přípravu stavební obnovy. Přílohy karet jsou řazeny od zákresu objektů do současné katastrální mapy, 

přes výřezy z map stabilního katastru, archivní plánovanou dokumentaci, archivní fotografie až po snímky 

současného stavu.  Vypracování plánu ochrany MPZ bylo rozděleno do 3 etap (2013-2015).  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Marková, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: bude tento celý dokument umístěn na webu Města? máme v úmyslu jej umístit na web; 

je třeba vymyslet podobu, jelikož dokument je velmi obsáhlý; myslím, že v září by na webu mohl být, 

ještě jej musí schválit LK; v rámci Libereckého kraje je 15 památkových zón, po Jablonci budeme 

druhým městem, které tento plán ochrany schválí 

 

usnesení ZM č. 292/2016 
 

ZM schvaluje  

Plán ochrany Městské památkové zóny Turnov, vypracovaný v dubnu 2016, který se skládá z 

textové části, výkresové části a karet objektů, náměstí a ulic. 

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

15. Účelové dotace pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a Městskou sportovní 

Turnov, s.r.o.   
 

Rozprava:  
      V rámci rozpočtu města pro rok 2016 byly schváleny Zastupitelstvem města dne 17.12.2015 účelové 

dotace pro následující organizace: 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – účelová dotace určená na spuštění klimatizace ve výši 260 tis. Kč 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. – účelová dotace určená na dovybavení Maškovy zahrady ve výši 245 

tis. Kč 

Uvedené schválené finanční prostředky lze vyplatit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, smlouvou o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov, kterou Vám tímto pro oba uvedené subjekty předkládáme a žádáme Vás o 

uvolnění uvedených finančních prostředků z rozpočtu města. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 293/2016 
 

ZM rozhoduje  

o poskytnutí dotace ve výši 260.000,- Kč pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. na spuštění 

klimatizace a zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov pro 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 294/2016 
 

ZM rozhoduje  

o poskytnutí dotace ve výši 245.000,- Kč pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. na dovybavení 

Maškovy zahrady a zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

16. Formální členění státu - zřízení okresu Turnov   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám materiál týkající se žádosti o zřízení okresu Turnov, okresu shodného s obcí 

s rozšířenou působností Turnov (dále jen ORP). Shodný materiál v  tuto chvíli projednávají zastupitelstva 

obcí spadajících do ORP Turnov. Obce přijímají usnesení na podporu zřízení okresu Turnov. Požadavek 

Turnova na zřízení okresu Turnov již usnesením zastupitelstva podpořily tyto obce: Troskovice, 

Modřišice, Hrubá Skála, Kobyly, Přepeře, Ktová, Tatobity, Sychrov (v době vypracování materiálu 23.6.) 

V prosinci 2016 by měla vláda projednávat nové administrativní členění státu, které vzejde z jednání 

Rady vlády pro veřejnou správu v červnu 2016, členem této rady je za Asociaci krajů ČR hejtman 

Libereckého kraje Martin Půta.  

Administrativní členění státu má v tuto chvíli 4 variantní řešení, při čemž nejvíce pravděpodobná je 

struktura: Stát – kraj – okres – ORP – obec 

 

Při čemž každé ORP bude muset příslušet pouze k jednomu okresu. V současnosti ORP Turnov se spadá 

pod tři okresy (Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou). ORP Turnov by tak náleželo pouze pod jeden 

z těchto okresů. Toto řešení je nepřijatelné pro mnohé z obcí a proto Město Turnov iniciuje zřízení okresu 

Turnov.  

 

Diskuse: p. Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: jsou v platnosti 2 typy krajů (vidíme to na justici), nyní by měly zůstat v platnosti 

pouze kraje z roku 2000, je zde anomálie 36 obcí z toho 16 obcí je v našem ORP; čerstvá informace je 

taková, že rada vlády schválila variantu č. 2 – což je výše zmíněné uspořádání a je možné, že se touto 

otázkou bude zabývat již po prázdninách 

 

usnesení ZM č. 295/2016 
 

ZM požaduje  

v rámci probíhající přípravy nového administrativního členění státu zřízení nového územního 

celku okres Turnov a tím vyřešení anomálie obce s rozšířenou působností Turnov, která se skládá 

z obcí ležících na území tří stávajících okresů. 

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

17. FOKUS - Rekonstrukce budovy Skálova č.p. 415   
 

Rozprava:  
      V lednu 2016 jsme jako rada města a poté i zastupitelstvo vyjádřili podporu záměru rekonstrukce 

budovy č. 415 ve Skálově ulici, kterou využívá nyní FOKUS Turnov, z.s. Rekonstrukci budovy lze 

realizovat z dotačního programu na rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby, tzn. 

v objektu musí být poskytovány sociální služby. 29.4.2016 byla vyhlášena výzva č. 29 v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 

vedoucí k sociální inkluzi. V programu je podporována výstavba, stavební úpravy, nákup vybavení a 

zařízení pro zkvalitnění sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 

služeb. Výzva je plně v souladu s našimi potřebami. Žádosti o dotaci lze podávat do 27.10.2016. 
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Na základě připomínek žadatelů byly upraveny původní podmínky výzvy, dle kterých jsme záměr 

podpořili v lednu 2016. Zásadní změnou je, že žadatelem o dotaci nemusí být poskytovatel sociální 

služby. Tedy rekonstrukcí objektu v majetku města není třeba pověřovat neziskovou organizaci spolek 

Fokus Turnov, ale realizátorem investiční akce může být přímo město. Město jako žadatel získá o 5% 

nižší dotaci ze státního rozpočtu (SR) oproti žadateli typu nestátní neziskové organizace, která může 

získat 10% ze SR. 

 
Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 296/2016 
 

ZM ruší  

usnesení č. 40/2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 297/2016 
 

ZM schvaluje  

investiční záměr na stavební úpravy objektu č. p. 415 ve Skálově ulici za účelem vybudování 

zázemí pro rozvoj sociálních služeb. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 298/2016 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi na projekt „Vybudování zázemí  pro 

sociální služby v objektu Skálova č.p. 415“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 299/2016 
 

ZM schvaluje  

v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 10% z 

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

18. Projekt rekonstrukce ZŠ Mašov   
 

Rozprava:  
      Od roku 2009 je řešena otázka rekonstrukce školy v Mašově. Bylo konstatováno, že stávající objekt je 

ve značném stáří, tomu odpovídá stav většiny stavebních konstrukcí. Zejména fasáda je nesoudržná a 

opadává, původní krytina střešního pláště na hranici dožití, opravy už nejsou účelné. Tepelný odpor 

obvodových konstrukcí je pod dnešními nároky normy, což znamená neúměrnou spotřebu energie na 

vytápění. K objektu dále patří hodně využívaný samostatný skladový objekt, který je však ve stavu 

vhodném spíše k celkové demolici než k rekonstrukci. 

Objekt navíc nevyhovuje požadavkům dětí a vzdělávacího personálu. Děti nemají dostačující šatnu, 

učitelům schází jakékoliv zázemí. Schází rovněž samostatný prostor pro školní družinu. Přitom zachování 

a rozvoj této školy je vzhledem k rozvíjející se bytové zástavbě Mašova perspektivní i do budoucích let. 

To potvrdil i Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozených spádových oblastí 

ze dne 10. srpna 2009, který byl přijat ZM dne 27. srpna 2009 usnesením pod č. 127/2009.  
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Varianta A – návrh inovativní - moderní pojetí přístavby a rekonstrukce současné budovy, větší zásah do 

prostoru školní zahrady, mohla by umožnit rozšíření kapacity až na 125 žáků; stará budova školy by byla 

dominantou a zůstala by netknutá; postavil by se nový pavilon směrem do zahrady; dražší varianta cca 29, 

5 mil. Kč 

 

Varianta D – návrh konzervativní - zachování kapacity 100 žáků; samostatný jednopodlažní pavilon za 

současnou budovou školy; využití půdních prostor pro třídu a družinu; obnovení původního vzhledu 

budovy z konce 19. století; náklady cca 23,5 mil. Kč 

Diskuse: p. Hocke, p. Houšková, p. Báča, p. Kordová, p. Soudský, p. Hodík, p. Sekanina, p. Maierová, p. 

Frič, p. Červinková, projektanti 

 

V diskusi zaznělo: variantu A je třeba z důvodu možností rozpočtu etapizovat, je třeba se zásadně 

vyrovnat s architekturou přístavby; výuka v podkrovních třídách je možná, byla jsem se podívat v jiných 

školách, kde fungují optimálně; někdy možná v budoucnu bude třeba sloučit MŠ a ZŠ, varianta A vhodně 

umožňuje; do školy nebylo pomalu od roku 1970 investováno, mimo nutný zásah kvůli hygieně; stavme 

tak, aby bylo možné v budoucnu propojovat; demografický vývoj klesá; ale Mašov je stabilní lokalitou; 

celkově demografický vývoj klesá, chtěli jsme rušit MŠ v Turnově, ještě že jsme to neudělali, nyní by 

nám školky chyběly; půdní prostory nejsou vhodné pro výuky; jaká je do budoucna možnost stavby 

v Mašově? Bavíme se o místech v Mašově, ale v ZŠ v Turnově je stav takový, že jsou volné kapacity a 

chybí až 400 dětí; škola v Mašově potřebuje rekonstrukci, ale když jsme se bavili o možném sloučení MŠ 

a ZŠ, v případě výstavby varianty A by tato skutečnost mohla být kvůli zabrané zahradě problematická; 

v Mašově vyplňujeme volná místa, do budoucna je možné místo pod křižovatkou na Kalužník, kde by 

mohlo být 10 – 12 domů, ale je to místo zatížené studií a je soukromých vlastníků; louka nad 

stavebninami je ornou půdou – státní pozemkový úřad jen tak ornou půdu nepustí; provozní náklady se 

v rámci zpracování stavebních studií neřeší – ale dle odhadů na plochu jsou téměř srovnatelné; přemístění 

pátých ročníků jsme nezvažovali – bylo by dobré nechat páté ročníky ve škole – stále více rodičů 

preferuje malou školu; nehledě na to, pak je Turnov zatížen dopravní situací v centru města; podle našich 

zkušeností s výukou na v učebnách na jižní straně si neumí představit učebny v podkroví; Mašov není MŠ 

v ul. 28. října kde děti musí být jen na zahradě, v Mašově mají i jiné možnosti – les, nově zrekonstruované 

hřiště – nezůstanou jen na školní zahradě 

 

usnesení ZM č. 300/2016 
 

ZM schvaluje  

variantu A řešení rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov v kapacitě do 100 žáků. Pověřuje OSM 

dopracováním studie v rámci architektonického ztvárnění a pokračováním další projekční 

přípravy této akce, dle navrženého harmonogramu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/6] 
  

19. Výbor zastupitelstva města pro vodohospodářský majetek   
 

Rozprava:  
      Na základě častého projednávání a trvalého zájmu zastupitelů o problematiku vodohospodářského 

majetku, investic a oprav, výši vodného a stočného, problematiky provozování, hledání nových cest a 

řešení, vnitřních otázek a odpovědí Vodohospodářského sdružení Turnov navrhuji zastupitelstvu města 

zřídit Výbor zastupitelstva města pro vodohospodářský majetek. Cílem výboru je podrobně seznámit 

zastupitele s mechanismy, stanovami, smluvními ujednáními, připravovanými investicemi a opravami 

vodohospodářského majetku, jeho správou a zákonným prostředím, tak aby tyto otázky mohli dále 

fundované vysvětlovat a pomáhat v rozhodovacím procesu. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: je dobré, že tento výbor vznikne, a že jsou v něm všichni zástupci politických stran; za 

koho byl nominován do Rady sdružení VHS pan Ing. Hejduk? Pan Hejduk byl nominován Radou Města – 
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je to člověk, který stál při zrodu sdružení, byl aktivní při jeho rozšiřování a uskutečnění velkých dotačních 

akcích – za koalici se nám zdál být vhodným člověkem 

 

usnesení ZM č. 301/2016 
 

ZM navrhuje  

dle zák.128/2000 § 84 Výbor pro vodohospodářský majetek. 

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

usnesení ZM č. 302/2016 
 

ZM volí  

za členy Výboru pro vodohospodářský majetek: Tomáše Hockeho, Jiřího Mikulu, Milana 

Vašáka, Michala Kříže, Vítězslava Sekaninu, Josefa Uchytila a Františka Zikudu. 

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

usnesení ZM č. 303/2016 
 

ZM volí  

předsedou tohoto Výbor pro vodohospodářský majetek Tomáše Hockeho. 

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

20. Kontrolní výbor zastupitelstva města - změna člena   
 

Rozprava:  
      Kateřina Růžičková jmenovaná za ČSSD se dlouhodobě neúčastní jednání kontrolního výboru, proto 

po dohodě s ČSSD doporučujeme ji nahradit jiným členem.  

 

Diskuse: p. Hudec 

 

V diskusi zaznělo: p. Laurin je v důchodu a má dostatek času, bydlí na Daliměřicích a aktivně se zapojuje 

do sportovního dění 

 

usnesení ZM č. 304/2016 
 

ZM odvolává  

z kontrolního výboru Kateřinu Růžičkovou a na její místo jmenuje Josefa Laurina. 

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

21. Slunce Všem, z.s. - předfinancování projektu IROP, dotace na projekční práce   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám 2 žádosti o předfinancování projektu „SLUNCE VŠEM – nástavba odlehčovací 

služby“ spolkem Slunce Všem. Celkové náklady přístavby 6,5 mil. Kč s DPH. Financování projektu by 

bylo možné v současnosti z dotace fondů EU 2014 – 2020 z Integrovaného operačního programu. 

Prioritní osa 2. 1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Liberecký kraj poskytne 

investiční účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč na neuznatelné náklady 

 

Diskuse: p. Kurfirstová, p. Charousková, p. Kříž, p. Hocke, p. Báča, p. Kunetka, p. Kordová, p. Sekanina, 

p. Knížek, p. Rezler, p. Hocke, p. Hudec, p. Svobodová 

 

V diskuzi zaznělo: prezentace studie mohla proběhnout, nikdo ji po nás nechtěl; naspořené peníze ve výši 

5% na kofinancování máme, ale ty se nedají použít na projekt; projekt je uznatelný náklad a v případě 

schválení dotace nám budou proplaceny – jedná se tedy ze strany Města o návratnou finanční výpomoc; 
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kolikrát jsme již peníze půjčili někomu jinému; 6 milionu jsou nemalé peníze a my si v případě podpory 

budeme muset vzít kontokorent; Fokus nám ukázal vše, co chce, ukázal nám plán a my víme, na co 

půjčujeme; jedná odlehčovací služba podobného typu je v Praze a je velmi využívaná; není to jen pro 6 

klientů za rok, klienti na odlehčovací službě se budou moci střídat; změnou v obchodním rejstříku se 

stalo, že v jednu chvíli zde byly zapsány dvě organizace s názvem Slunce všem, nyní by to mělo být 

v pořádku, ale prověří se to – úřednice zaslala omluvný dopis; v materiálu je dostatečně popsáno na co 

prostředky budou použity – myslím, že všichni vědí, co Slunce všem dělá a my si jich za to vážíme; bude 

zde předložena smlouva ke schválení, vše proběhne řádně jak má; když dáváme finanční podporu pro 

přístavbu ZSST, tak proč bychom nemohli přispět půjčkou pro Slunce Všem? Kraj sám o sobě zatím 

žádnou takovouto organizaci nezřídil, chtěl po nás, abychom si vzaly pod křídla např. nově vzniklé org., 

ale to my nejsme schopni 

 

usnesení ZM č. 305/2016 
 

ZM schvaluje  

Slunci Všem, z.s., IČ: 26671468, předfinancování projektu SLUNCE VŠEM – NÁSTAVBA 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Městem Turnov dle předloženého harmonogramu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/4] 
  

22. Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace a 

změna zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, 

Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace   
 

Rozprava:  
      Rada Libereckého kraje na mimořádném jednání dne 20. června 2016 projednávala návrh na rozdělení 

Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov. Doporučila rozdělení této školy na 

dva subjekty - Obchodní akademii a Hotelovou školu Turnov a Střední odbornou školu Turnov, tedy 

návrat do stavu před rokem 2009. Děje se tak s ohledem na vývoj v uplynulém roce, napětí mezi studenty 

i pedagogy na obou školách, i pokusy o sestěhování do objektu v Alešově ulici.  

 

Diskuse: p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: vše je na počátku, o celé záležitosti bude na konci srpna jednat krajské zastupitelstvo a 

v případě schválení musí ještě vše schválit ministerstvo školství 

 

usnesení ZM č. 306/2016 
 

ZM bere na vědomí  

usnesení rady Libereckého kraje ke zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, 

příspěvková organizace a změnu zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední 

odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 307/2016 
 

ZM podporuje  

zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace s účinností od 

1.9.2017. Zároveň deklaruje plnou připravenost k dalším jednáním o nájemním vztahu v objektu 

ve Zborovské čp. 519, Turnov, případně další podporu nově vzniklé školy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

V Turnově dne 4. července 2016 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Šárka Červinková 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

 


