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ZÁPIS 
z 24. jednání Rady města Turnov 

ze dne 30. listopadu 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: Ing. Jan Budina, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Ing. Jiří Klápště, Eva Kordová, Jan 
Lochman, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka 
 

Nepřítomni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

-            
 
 
Mgr. Eva Honzáková 

 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
1. Nákup nemovitostí v areálu Shořalého mlýna v lokalitě 

Koňského trhu formou dražby - objekt původního mlýna a 
přilehlé pozemky 

 Ing. Tomáš Hocke     12:30 – 15:00      

Ostatní 
2. Investiční priority města Turnova pro období 2023–2027, 

návrh pro anketu zastupitelů 
Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru finančního 
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-

2026 
Ing. Tomáš Hocke       

 
 

Usnesení RM č. 813/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
1. Nákup nemovitostí v areálu Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu formou dražby - objekt původního 
mlýna a přilehlé pozemky 
 

Rozprava: 
Opětovně Vám předkládám problematiku prodeje areálu Shořalého mlýna na Koňském trhu formou dražby 
insolvenčního správce, tentokrát se jedná soubor nemovitých věcí - objekt původního mlýna a okolní pozemky. 
Na začátku listopadu 2022 byla zveřejněna nová aukce týkající se provozního souboru A – tedy objektu původního 
mlýna a okolních pozemků mimo MVE. Vyvolávací cena je 25,28 mil. Kč. 
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Město by získalo prostor pro dětskou skupinu, dalších 7 bytů a hotovou ubytovnu pro ubytování sportovních skupin 
a teamů. Dále bychom si otevřeli cestu pro pěší a cyklisty z prostoru Koňského trhu do Maškovy zahrady. Pomohli 
bychom i přístupu na Skautský ostrov, dopravní hřiště a odchytové zařízení pro psy (most patří k vodní elektrárně). 
Součástí tohoto areálu jsou i velké zpevněné plochy ústící na atraktivním břehu Jizery, pozemky podél silnice 
k Magicu a na Skautský ostrov. V těchto pozemcích je uloženo velké množství inženýrských sítí, včetně 
odlehčovacích objektů kanalizace. 
Jako nevýhodu lze spatřovat nutný přístup do MVE. Buď přes plochu dvora, nebo pozemek pod mostem. 
Finanční analýza 
Vyvolávací cena je 25,28 mil. Kč. 
Propočet v případě nákupu prostých pozemků bez úvahy o zachování stávajících objektů: 
Celkem se jedná o cca 6029 m2 pozemků. 
Z toho pozemky v aktivní zóně 3152 m2 x 2500 Kč/m2 = 7,88 mil. Kč. 
Z toho pozemky v pasivní zóně 2877 m2 x 3800 Kč/m2 = 10,93 mil. Kč. 
Celkem tedy při zachování stávajících výkupních cen (areál pily, KERI) 18,8 mil. Kč. 
 
K této částce je třeba připočíst: 
- cenu za 4 byty – jen rekonstrukce jednoho městského bytu je cca 0,6 mil. Kč 
- za ubytovnu – jedná se o tři podlaží ubytovny, na každém podlaží je pět pokojů a dvě společná hygienická 
   zařízení. Celkem by tedy mohlo být v ubytovně ubytováno 30-40 osob. Cena za ubytování v tomto typu zařízení 
   je cca 300 Kč/lůžko/noc. V případě výstavby nové ubytovny na fotbalovém stadionu či v Maškově zahradě se 
   bude jednat o objekt za cca 15 mil. Kč – samozřejmě nový a nízkoenergetický 
- za přízemní provozní objekt, který bychom následně rekonstruovali na byty či prostor pro dětskou skupinu 
 
Stejně jako v případě dražby provozního souboru navrhuji, aby rada města stanovila nejvyšší podání. Hrazení 
případné ceny by proběhlo z rezervy rozpočtu 2022 s načerpáním dlouhodobého úvěru. 
Dluh města k 30. 9. 2022 je 87,12 mil. Kč. 
 
Aktuálně nebylo ještě zahájeno čerpání dlouhodobého úvěru ve výši 45 mil. Kč od KB. Načerpávání úvěru je 
plánováno na přelomu roku 2022-2023. 
Rovněž nebylo zahájeno čerpání kontokorentního úvěru od Unit Credit Bank, který má město poskytnut na roky 
2022-2024 ve výši 40 mil. Kč. 
 
Odkaz na aukci: 
https://www.verejnedrazby.cz/aukce/prodej-prumysloveho-objektu-administrativni-budovy-a-prilehlych-
nemovitosti-pozemky-celkem-6029m-k-u-turnov-liberecky-kraj-6809/ 
 
Materiál bude projednáván na ZM v případě úspěšné dražby. 
 

Usnesení RM č. 814/2022 
RM stanovuje  
nejvyšší podání v elektronické aukci nemovitých věcí  - draženého souboru - Prodej průmyslového objektu, 
administrativní budovy a přilehlých nemovitostí, pozemky celkem 6029 m2, k. ú. a obec Turnov, Liberecký kraj, 
aukce A6809, pořádané dne 30. 11. 2022 společností Gaute, a. s., IČ 255 43 709, ve výši 31,0 mil. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 
  

Usnesení RM č. 815/2022 
RM pověřuje  
starostu města Tomáš Hockeho, zastupováním města Turnova v elektronické aukci nemovitých věcí  - draženého 
souboru - Prodej průmyslového objektu, administrativní budovy a přilehlých nemovitostí, pozemky celkem 6029 
m2, k. ú. a obec Turnov, Liberecký kraj, aukce A6809, pořádané dne 30. 11. 2022, společností Gaute, a. s., IČ 255 43 
709. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/3] 
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2. Investiční priority města Turnova pro období 2023–2027, návrh pro anketu zastupitelů 
 

Rozprava: 
Na základě dlouhodobé koncepce plánování investičních akcí města předkládám materiál soustřeďující informace 
týkající se investic, rekonstrukcí a oprav.  
Tento materiál je podkladem pro anketu zastupitelů, kteří svým hlasováním sdělí priority, na které bude navazovat 
projekční příprava, vyhledávání finančních zdrojů a následně i realizace záměru. Finanční potenciál města na velké 
investice a opravy je cca 50-70 mil. Kč /ročně. 
 
Diskuze – doplnit - městský dům č. p. 84, hvězdárnu, energeticky úsporná opatření – v obecné rovině. 
 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 816/2022 
RM projednala  
návrh ankety o Investičních prioritách Města Turnova pro období 2023 – 2027 a pověřuje starostu Tomáše Hockeho 
předložit materiál na jednání ZM ve variantě dle finanční náročnosti s doplněním dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026 
 

Rozprava: 
Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2024–2026 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů 
v předchozích letech a očekávané skutečnosti roku 2022. Základem pro stanovení skutečnosti roku 2022 byl 
především aktuální upravený rozpočet a jeho plnění k 31. 10. 2022. Do střednědobého výhledu rozpočtu se 
promítají také splátky úvěrů na základě úvěrových smluv z předchozích let. Navrhovaná aktualizace také reaguje na 
ekonomická rizika spojená s válkou na Ukrajině, dopadem související s nárůstem cen energií a na předpokládanou 
přetrvávající inflací. 
 
Materiál bude projednáván na ZM. 
 

Usnesení RM č. 817/2022 
RM doporučuje  
ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2024 až 2026 v příloze č. 1. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově dne 5. prosince 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 


