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Zápis 

7. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. 08. 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, Ing. Tomáš Hocke, 

Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, 

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

Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Otakar Špetlík, 

MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 

František Zikuda 

Nepřítomni: Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Daniel Hodík, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, 

Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Miloslav Šorejs       

Omluveni: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota 

Ověřovatelé: Arnošt Černý, Mgr. Otakar Špetlík 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, prof. Moss, Ing. Mgr. Zakouřil, Mgr. Tomášová 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

  

Přítomni 2 občané 

 

 

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

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

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

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

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

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

Rozprava:  
          
p. Hocke - Stažení bodu č. 4 – prodej objektu bývalého Bio Ráj; momentálně jedna nabídka na koupi 

objektu; investor příslib pozemku pro parkování 

p. Sekanina – bude stažen bod č. 15  

usnesení ZM č. 308/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

 

2. Modernizace Krajské nemocnice Liberec - architektonicko-urbanistická soutěž o 

návrh   
 

Rozprava:  
      V současnosti KNL, a.s. dokončuje přípravu dokumentů nutných pro vyhlášení Soutěže o návrh (SoN) 

dle Zákona o veřejných zakázkách v platném znění (§102 - §109). Jedná se o specifický postup 

zadavatele, který směřuje k získání nejlepšího návrhu kompletní revitalizace nemocnice s důrazem na 

první etapu projektu. Následným Jednacím řízením bez uveřejnění (JŘBU) bude vybrán dodavatel 

kompletních projektových a inženýrským prací pro první etapu projektu, jak byla definována a schválena 

předešlými usneseními. 

Na vědomí tímto předkládáme dokument „Soutěžní podmínky“, který představuje základní text definující 

parametry a podmínky připravované soutěže. Jeho součástí je vymezení předmětu, poslání a druhu 

soutěže, podmínek pro účast v soutěži, předkládaných i požadovaných dokumentů, formálních podmínek 

soutěže, kritérií hodnocení, soutěžní poroty a znalců, cen a odměn, navazujícího JŘBU, termínů soutěže, 

právních podmínek a dalších. 

Součástí dokumentace SoN jsou vedle předkládaných soutěžních podmínek další podklady týkající se 

věcného vymezení soutěže a návrhu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Vzhledem k dodržení 

principu transparentnosti v rámci soutěže, však nelze tyto dokumenty předkládat k veřejnému 

projednávání a tudíž nejsou ani součástí předmětného materiálu. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: je pro nás důležité sledovat tak velmi náročnou investiční akci; jedná se o zajímavý 

materiál i z pohledu zadání architektonické soutěže; materiál je vypracovaný krajskou nemocnicí, neměla 

by být reklama projekční kanceláře 

usnesení ZM č. 309/2016 
 

ZM po projednání 

bere na vědomí informaci o podmínkách Soutěže o návrh projektu Modernizace KNL. 

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

 

3. Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti - 

KNL Catering, s.r.o.   
 

Rozprava:  
      Požadavek akcionářů na transparentní samostatné hospodaření této společnosti, kontrola zneužívání 

svého postavení na trhu, rozvíjení hospodářských aktivit bez vlivu do zdravotní péče a plná zodpovědnost 

managementu za vedení této společnosti.   
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Řízení společnosti: 

1 jednatel / jmenován pan Kubelka/, 7 členná dozorčí rada složená ze zástupců akcionářů / 3 zástupci 

LK,1 zástupce SML,1 zástupce Město Turnov,1 zástupce nemocnice Turnov – Karel Jiránek,1 zástupce 

nemocnice Liberec/.  

Ve společnosti KNL Catering, s.r.o. je Město Turnov, stejně jako ve společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s., 10% společníkem.  

 

Diskuse: p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: z našeho podílu nemocnice přesouváme na KNL Catering část stravovací a kuchyň; 

přesouváme majetek v hodnotě cca 9,5mil. Kč; budeme mít ve společnosti stejný podíl jako v nemocnici 

10% 

usnesení ZM č. 310/2016 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti mezi Městem 

Turnov a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. směřující k vytvoření společnosti KNL Catering, 

s.r.o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
  

 

4. Prodej bývalého kina v Žižkově ul., Turnov   
 

Rozprava:  
      Bod stažen z programu jednání. 
  

 

5. Vykoupení spoluvlastnického podílu 1/4 z celku pozemků parc.č. 731/8, 731/26 a 

731/28, k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  
      V katastrálním území Daliměřice jsou pozemky parc.č. 731/8 ost.plocha (14 m2), č. 731/26 ost.plocha 

(157 m2) a č. 731/28 ost.plocha v podílovém spoluvlastnictví. Město Turnov je vlastníkem 3/4 z celku 

uvedených pozemků. Předmětné pozemky se nacházejí Na Vápeníku, ostatní okolní, přiléhající pozemky 

jsou ve vlastnictví města, jsou pronajímány jako zahrádky. 

Získání spoluvlastnického podílu 1/4 z celku pozemků parc.č. 731/8, 731/26 a 731/28, k.ú. Daliměřice do 

vlastnictví je v zájmu města, dojde k sjednocení vlastnictví, navrhujeme vykoupení za cenu 100 Kč/m2. 

Navržená cena je cenou obvyklou, pozemky na komunikace se vykupují za 100 Kč/m2, pro pozemky na 

rekreaci a zahrádkaření je dle tabulky orientačních cen stanovena cena také 100 Kč/m2 - 6/C (pozemky 

bez sítí).   

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 311/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení spoluvlastnického podílu 1/4 z celku pozemků parc.č. 731/8 ostatní plocha o výměře 

14 m2, parc.č. 731/26 ostatní plocha o výměře 157 m2 a parc.č. 731/28 ostatní plocha o výměře 

39 m2, k.ú. Daliměřice od paní XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví Města Turnov, za cenu 100 

Kč/m2, která je pro tento druh pozemků cenou obvyklou. Náklady s prodejem spojené uhradí 

Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
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6. Prodej pozemku parc.č. 843/2, k.ú. Turnov - pod stavbou garáže   
 

Rozprava:  
      V současné době provádí Katastrální úřad pro Liberecký kraj tzv. "Odstranění neúplných nebo 

nesprávně strukturovaných zápisů v databázi informačního systému katastru nemovitostí (DB ISKN), v 

jehož rámci jsou opravovány mimo jiné i zápisy související s evidováním staveb.  

V této souvislosti bylo mimo jiné zjištěno, že je v katastru nemovitostí evidována parcela č. 843/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov bez stavby. Ve 

skutečnosti na tento pozemek zasahuje stavba garáže z bezprostředně sousedícího pozemku parc.č. 848/9 

zast.plocha o výměře  20 m2, k.ú. Turnov ve vlastnictví p.XXXXXXXXX. Garáž byla řádně 

zkolaudována v r. 1972.   

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 312/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 843/2 zast.plocha o výměře 1 m2, k.ú. Turnov za cenu 1.000 Kč/m2, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a všech nákladů s prodejem spojených do 

vlastnictví p.XXXXXXXXXXXXX, majitele stavby garáže na něj zasahující. 

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

 

7. Prodej pozemku parc.č. 1660/94 zast.plocha, k.ú. Turnov, na pozemku stojí 

stavba: Turnov, čp. 1899, 1900, bytový dům   
 

Rozprava:  
      Výbor samosprávy SBD Turnov bytového domu v Turnově č.p. 1899, 1900 a 1901 Granátová ulice, 

sídliště Výšinka, projevil zájem o odkoupení pozemku pod výše uvedeným domem.  Jedná se o pozemek 

parc.č. 1660/94 o výměře 637 m2, k.ú. Turnov, na pozemku stojí stavba: Turnov, č.p. 1899, 1900, 1901 

bytový dům, LV 5109. Uvedený pozemek je ve vlastnictví Města Turnov. 

Bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku - ocenění daného pozemku cenou obvyklou pro převod 

vlastnictví v r. 2016. Návrh ceny obvyklé zohledňuje skutečný stav a umístění nemovitosti. Pro tento 

případ byla cena obvyklá stanovena na 500 Kč/m2 (celkem 318.500 Kč). Žadatel byl s touto cenou 

seznámen a s odkoupením zastavěného pozemku za uvedenou cenu souhlasí.  

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: jaký je to pro nás výhled do budoucna, pokud pozemek bude mít cca 200 vlastníků? 

nový zákon nám určuje zcelovat vlastníky nemovitostí a pozemků; to znamená, že Město bude v tomto 

trendu pokračovat? ano, postupujeme v průběhu 3 – 5 let jsme takto prodali vlastníkům nemovitostí cca 7 

pozemků 

usnesení ZM č. 313/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1660/94 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 637 m2, k.ú. Turnov, na 

pozemku stojí stavba: Turnov čp. 1899, 1900, 1901 bytový dům, LV 5109  (ul. Granátová, 

sídliště Výšinka) za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 500 Kč/m2 (celkem 318.500 

Kč), která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a všech nákladů s prodejem spojených, do 

podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v uvedených domech. Velikost 

spoluvlastnického podílu na pozemku pro jednotlivé majitele bytových jednotek v domě čp. 

1899, 1900 a 1901 Turnov je totožný se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 

a to následovně: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-  spoluvlastnický podíl 370/19837 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 740/39674 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 731/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 569/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 185/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 185/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 577/39674 

XXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 447/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 901/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 577/39674 

 manželé  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 901/79348 

XXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 577/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl  348/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 288/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 366/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 288/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 341/79348 

XXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 341/79348 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 577/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 740/39674 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 569/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

XXXXXXXXXXXXXX-spoluvlastnický podíl 901/79348 

XXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 288/19837 

Stavební bytové družstvo, Turnov - spoluvlastnický podíl 8641/19837 

XXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 732/39674 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/2] 
 

 

8. Prodej bytových jednotek v domě čp. 81, ul. Žižkova Turnov, včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci   
 

Rozprava:  
      Na základě odsouhlasení prodeje bytových jednotek v domě čp. 81 v Žižkově ul. v Turnově 

zastupitelstvem města byly začátkem února rozeslány oprávněným nájemcům bytů v tomto domě nabídky 

na jejich odkoupení. Převzetím této nabídky v souladu s § 1187 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., (občanský 

zákoník) jim počala běžet zákonná lhůta předkupního práva v délce 6 měsíců. V zákonné lhůtě 
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předkupního práva si podalo žádost o koupi výše uvedených nemovitostí za daných podmínek pět 

současných nájemců.  

 

Diskuse: 0 

  

usnesení ZM č. 314/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytových jednotek vymezených v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož součástí je 

stavba: Turnov, č.p. 81 byt. dům včetně podílu na společných částech nemovité věci, kterými 

jsou mimo jiné pozemky parc.č. 843/27, 843/28, 843/29, 846/2 a 855/16, k.ú. Turnov:  

b.j. č. 81/1 - kupní cena 820.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXXXXX 

b.j. č. 81/2 - kupní cena 1.200.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXXXXXX- podíl 1/2  

 kupující XXXXXXXXXXXXXXXXXX- podíl 1/2 

b.j.č.  81/5 - kupní cena 990.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXXXXXX 

b.j. č. 81/6 - kupní cena 1.450.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXX 

b.j. č. 81/8 - kupní cena 1.530.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXXX 

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

 

9. Pozemek pod garáží v ul. 5. května, Turnov   
 

Rozprava:  
      V rámci projektu Místního akčního plánu (MAP) a nyní i projektu Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) je řešen bezbariérový přístup do Základní školy Turnov, 28. října a to z 

ulice 5. května v Turnově. Projektová dokumentace řeší přístup pro vozíčkáře a výtah. Pro dopravu 

vozíčkáře k výtahu přes školní hřiště je potřeba rozšířit příjezd z ulice 5. května, aby se dalo autem dítě 

dopravit až téměř na hřiště, zde by se otočilo a mohlo opět vyjet do ulice 5. května. Tento příjezd je celý 

ve vlastnictví města. Proběhla i jednání s vlastníky sousedních nemovitostí. K úpravám pro rozšíření 

příjezdu nemají zásadní připomínky. Tuto situaci chtějí využít majitelé domu čp. 523 manželé XXXXXX 

v tom smyslu, že svůj písemný souhlas podmiňují požadavkem získat do svého vlastnictví pozemek pod 

garáží v jejich vlastnictví, stojící na pozemku parc.č. 1448/2 o výměře 38 m2, k.ú. Turnov, který je ve 

vlastnictví Města Turnov. Přístavba garáže byla řádně povolena v r. 1971. Zastavěný pozemek mají zájem 

si manželé XXXXXXXX odkoupit.  

 

Dle názoru OSM prodej požadovaného pozemku parc.č. 1448/2, k.ú. Turnov není do výhledu vhodný, 

prodejem by do budoucna mohl být omezen plnohodnotný přístup k nemovitostem ve vlastnictví města. 

Prodej pozemku nedoporučujeme.    

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 315/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o umístění stavby garáže v soukromém vlastnictví na pozemku parc.č. 1448/2, k.ú. 

Turnov ve vlastnictví města. ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
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10. Žádost o prominutí úroků z prodlení   
 

Rozprava:  
      Město Turnov bylo vlastníkem objektu čp.1727 ve Studentské ulici (nyní Barvy za Billou) a 

pronajímalo nebytový prostor v tomto objektu v letech 1991 – 1997 panu XXXXXXX na restauraci 

„Skalák“. V roce 1997 byl z důvodu neplacení nájmu s panem XXXXXX nájem výpovědí ukončen. 

Pohledávka za nájemné a služby spojené s nájmem byla vyčíslena v celkové částce 143 246,- Kč. 

Pohledávka byla předána k soudnímu řízení Mgr. Janu Jindrovi a následně k exekučnímu vymáhání.  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Zikuda, p. Těhníková, p. Hudec, p. Rezler 

 

V diskusi zaznělo: jsem pro přepočítání úroků, ale ne proti odpuštění, když peníze byly půjčené a 

nesplácené; pan XXXXX je starší člověk; splatil půjčenou částku i veškeré náklady s vymáháním spojené; 

kolik máme dlužníků, aby opět někdo další nepřišel požádat o prominutí; dlužníků máme mnoho, 

převážně na nájmech z bytu; nechodíme tak často s žádostí o prominutí pohledávky; p. XXXX má 

exekuci na důchod; veškerý dluh vznikl rozbitím kotelny, kterou pan XXXXX opravil a domníval se, že o 

náklady s opravou spojené mu bude nájem ponížen 

 

usnesení ZM č. 316/2016 
 

ZM schvaluje  

vzdání se práva a prominutí pohledávky úroků z prodlení pana XXXXXXXXXXXXX v částce 

422.032,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/4] 
  

 

11. Vodohospodářské sdružení Turnov, investiční dotace   
 

Rozprava:  
      Vodohospodářské sdružení Turnov žádá o poskytnutí investiční dotace na stavbu "Turnov, výtokový 

stojan Výšinka". Předmětem stavby je realizace výtokového stojanu pro požární účely na žádost Města 

Turnov. Výtokový stojan je umístěný v Turnově na Výšince na pozemcích parc.č. 1660/48 a 1660/49, k.ú. 

Turnov a je napojený na stávající vodovodní řad. Dodavatelem stavby jsou Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s., Teplice. Celkové náklady stavby jsou ve výši 130.636,-Kčč bez DPH, příspěvek Města 

Turnov na tuto stavbu je 104.500,-Kč. Zastupitelstvo Města usnesením č. 128/2016 a 250/2016 schválilo 

poskytnutí dotací Vodohospodářskému sdružení Turnov na stavby "Turnov - výměna vodovodního řadu 

Dolánky - Vazovec" a "Turnov - oprava vodovodního řadu Mašov". Nyní po skončení obou staveb 

Vodohospodářské sdružení provedlo vyčíslení skutečných nákladů obou výše uvedených staveb.  

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 317/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 104.500,-Kč na 

stavbu "Turnov, výtokový stojan Výšinka" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s 

Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
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usnesení ZM č. 318/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 s Vodohospodářským sdružením Turnov na poskytnutí investiční dotace na 

stavbu "Turnov - výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec". Výše poskytnuté investiční 

dotace je 473.000,-Kč. 

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

usnesení ZM č. 319/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 s Vodohospodářským sdružením Turnov na poskytnutí neinvestiční dotace 

na stavbu "Turnov - oprava vodovodního řadu Mašov". Výše poskytnuté investiční dotace je 

228.000,-Kč. 

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

 

12. Hrad Valdštejn - Obnova fasády Kaple sv. Jana Nepomuckého a obnova 

vstupního mostu   
 

Rozprava:  
      Hrad Valdštejn je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších dominant v Českém ráji. 

Každoročně jej navštěvuje více než 60 tisíc návštěvníků. Některé části hradu jsou však stále v neutěšeném 

stavu, proto se město jako jeho vlastník stará o jeho opravu a údržbu.  

V roce 2016 bude opraven krov a položena nová bobrovková krytina na Kapli sv. Jana Nepomuckého. 

V roce 2017 bude provedena obnova fasády (vyspravení a nový nátěr) kaple sv. Jana Nepomuckého. Dále 

by mělo dojít k obnově vstupního mostu, který hrad Valdštejn zpřístupňuje. Bude však záležet na výši 

poskytnuté dotace a rozpočtových možnostech města. Pokud dostaneme méně peněz, bude projekt 

etapizován. Odhad nákladů v roce 2017 činí cca 4,2 mil. Kč včetně DPH (z toho 900 tis. Kč obnova 

fasády a 3,3 mil. Kč obnova vstupního mostu) a práce by měly probíhat v období 06/2016 - 09/2016. 

Dalších cca 100 tis. Kč činí autorský dozor a technický dozor. Tuto částku není možné zahrnout do 

žádosti o dotaci. Předmětem žádosti o dotaci může být max. 60% z výše uvedené částky bez DPH. 

Do 15. září 2016 musí žádost potvrdit na KÚ LK a nejpozději do 30. září 2016 musí být podána žádost na 

Ministerstvo kultury, aby bylo město zařazeno mezi žadatele o dotaci na rok 2017. Podmínkou pro podání 

žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města, že bude mít zajištěno financování této akce z rozpočtu 

města. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: střecha by měla být opravena do podzimu tohoto roku 

 

usnesení ZM č. 320/2016 
 

ZM schvaluje  

realizaci akce „Hrad Valdštejn – Obnova fasády Kaple sv. Jana Nepomuckého a obnova 

vstupního mostu“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši min. 40% z 

rozpočtových nákladů na této akci v roce 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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13. Táborová základna Krčkovice   
 

Rozprava:  
      Táborová základna v Krčkovicích je každoročně využívána dětmi a mládeží v počtu 35-50 osob celé 

prázdniny. Aktuální hygienická zpráva z posledních dvou let hovoří o podmínečném povolení provozu a 

stanovuje podmínky do budoucna, mezi něž patří mimo jiné i zajištění čistírny odpadních vod (ČOV). 

Na základě průzkumu mezi oslovenými školami a spolky je stálý zájem o využívání tohoto zařízení, 

rovněž Rada města 10. srpna na svém jednání podpořila zachování základny v Krčkovicích. Je velkým 

přínosem pro školní mládež obce. Na rekonstrukci základny je zpracovaná projektová dokumentace 

z roku 2011 a vydáno stavební povolení. Zpracovaná dokumentace byla předmětem jednání, zda rozsah 

stavby zachovat, nebo provést úpravu projektu s cílem stavbu zlevnit. Výsledkem prověření stávajícího 

projektu bylo rozhodnutí ponechat jej ve stávajícím rozsahu a získat dotaci na realizaci.  

Záměrem Střediska volného času je vytvořit komfortnější podmínky pro provoz táborové základny a 

hlavně vyhovět hygienickým normám. Proto již na podzim 2015 proběhlo jednání s partnerským městem 

Jawor, kde provozují kemp a potřebují vybudovat sociální zázemí a další vybavení. Na základě 

konzultace s poskytovateli dotace by projekt mohl být finančně podpořen v česko-polském programu 

Interreg V-A. Jedinou limitující okolností dle vyjádření konzultantů programu bude veřejná podpora, pod 

níž spadnou náklady na stavbu nové budovy. V případě Turnova bude v rámci de minimis na začátku roku 

2017 z 200.000 EUR volná částka cca 173.000 EUR.  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Červinková, p. Těhníková, p. Zakouřil, p. Maierová, p. Hudec, p. Báča, p. Knížek, 

p. Sekanina, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: zvažovali jsme celou možnost na jednání RM; dospěli jsme k názoru, proč nepožádat o 

dotaci, když by to nevyšlo, budeme to řešit následně a půjdeme cestou bez dotace; majitelem pozemků i 

budov bude Město Turnov; v plánku mi chybí zásadní věci – není problém Vám vše doplnit; na cenu 

objektu má vliv hodně věcí – vycházíme z ceníků a ten se mění každý rok; další roly hraje soutěžení a to 

může cenu změnit až o 20%; dalo hodně práce, než se podařilo odkoupit pozemky pod budovu; je zde 

ochota dalšího majitele k odprodeji části potřebných pozemků; je zde platné stavební povolení; dohodnout 

se s CHKO a Lesy ČR nebylo snadné a vše muselo dojít k nějakému kompromisu; mezi oslovenými MŠ a 

ZŠ našeho ORP je o lokalitu velký zájem; byla by vhodná kapacita alespoň jedné třídy (30 osob) po celý 

rok; v projektu je kapacita 25 včetně vedoucího; kapacita objektu byl jeden z kompromisů CHKO a 

dalším kompromisem bylo využití objektu; byly zde mantinely, které jsme nesměli překročit, jinak 

bychom nedostali stavební povolení; pro mládež se snažíme dělat toho nejvíce – tato lokalitu tomu jen 

přihrává; na jakých katastrech vlastní Město nějaký majetek? jedná se o katastry např. Karlovice, Bělá, 

Přepeře..; objekt bude provozovat Žlutá ponorka, která má ve zřizovací listině zaznamenáno co může a 

nemůže pro koho dělat; když objekt bude využíván turnovskými dětmi, nevidím v tom problém, ale pokud 

zde budou ubytovány cizí děti, tak je to shánění klientely; nerozumíme tomu, proč bychom nemohli 

nabídnout ubytování někomu jinému, když se jedná o lokalitu v Českém ráji, kde je naše ORP? 

 

usnesení ZM č. 321/2016 
 

ZM schvaluje  

nákup pozemků 1537/2 a 1537/3 k.ú. Hrubá Skála, zaměřené geometrickým plánem č. zak. 842-

63/2016 o celkové výměře 2756 m2 od pana XXXXXXXXXXX do vlastnictví města Turnova za 

celkovou kupní cenu ve výši 120 000,-Kč, která je pro tento druh pozemků cenou obvyklou. 

Správní poplatky včetně daně z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

 

14. MŠ a ZŠ Sluníčko-dotace na vybudování zázemí osobní asistence   
 

Rozprava:  
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      V Mateřské škole a základní škole Sluníčko, Turnov, ul. Kosmonautů (dále jen MŠ a ZŠ Sluníčko), se 

v suterénu nachází nevyužité prostory výměníku. Nabízí se možnost rekonstruovat tyto prostory a vytvořit 

kvalitní zázemí pro sociální službu – osobní asistenci, kterou má tato škola registrovanou a poskytuje ji. 

Sociální službu využívají osoby se zdravotním postižením ve věku 2-26 let, které navštěvují speciální 

mateřskou a základní školu. Zázemí pro tuto službu doposud v objektu chybí. Celkově jsou prostory v této 

škole velmi omezené a využití prostor výměníku je velmi žádoucí.  

Již delší dobu poukazuje hygienická inspekce na nedostatečný počet sociálních zařízení pro děti v budově 

a je potřeba hygienické limity co nejdříve splnit. Aktuálně je to řešeno výjimkou ze strany hygieny. Město 

proto zahájilo v roce 2016 projektové práce na vybudování chybějícího sociálního zázemí a společné 

místnosti v suterénu za odhadovaných nákladů 1,23 mil Kč bez DPH. Nabízí se tedy spojit potřeby školy 

s potřebami sociální služby a vytvořit vhodné prostory. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 322/2016 
 

ZM schvaluje  

Záměr na vybudování zázemí osobní asistence v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko 

Turnov v předpokládaných nákladech 2,5 mil Kč. 

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

  
 

usnesení ZM č. 323/2016 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Vybudování 

zázemí osobní asistence Sluníčko Turnov“. 

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

usnesení ZM č. 324/2016 
 

ZM schvaluje  

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

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Vybudování zázemí osobní asistence 

Sluníčko Turnov“. 

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

 

15. Žádost o dotaci na modernizace základních škol   
 

Rozprava:  
      Bod zrušen.  

 

16. Dotace na kulturu z kulturního fondu   
 

Rozprava:  

      Pro rok 2016 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 498.651,- Kč. V první a druhé výzvě bylo 

rozděleno mezi žadatele o dotaci celkem 473.650,- Kč a po kontrolách vyúčtování byla vrácena jedním 

žadatelem poskytnutá dotace ve výši 11.000,- Kč. Zůstatek v kulturním fondu pro třetí výzvu byl 36.001,- 

Kč. V souladu s usnesením Správní rady kulturního fondu, kdy byly alokovány částky pro jednotlivé 

oblasti podpory, byla vypsána třetí výzva s celkovou částkou pro rozdělení 36.000,- Kč, z nichž je 

33.000,- Kč určeno na kulturní akce a publikace a 3.000,- Kč na činnost kulturních spolků. V rámci 

vypsané třetí výzvy byly doručeny dvě žádosti o dotaci. Správní rada kulturního fondu na svém jednání 
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dne 29.7.2016 posoudila došlé žádosti, navrhla vyhovět oběma žadatelům a předkládá do zastupitelstva 

návrh na rozdělení dotací dle níže uvedeného přehledu. 

 

Diskuse: 0 

 

 

usnesení ZM č. 325/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., 

IČ 49294211 na vydání DVD Parní lokomotiva 310.0134 LITOVEL z Českého ráje ve výši 

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

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

usnesení ZM č. 326/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Jiřího Zadražila, předsedu Osadního výboru Bukovina, Kobylka, Dolánky 

na digitalizaci historických dokumentů Letopisy bukovinské ve výši 7.000,- Kč. Použití dotace se 

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

kulturního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

 

17. Změna zřizovací listiny u Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, 

příspěvková organizace a Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace   
 

Rozprava:  
      S účinností k 1.9.2016 bude ukončena platnost vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.  

Odkaz na tuto vyhlášku je uveden ve zřizovací listině u dvou škol zřizovaných městem Turnov - Mateřské 

školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace a Základní školy Turnov, Zborovská 

519, příspěvková organizace.  

Jelikož vyhláška k 1.9.2016 pozbývá platnosti, je potřebné změnit text (zrušit odkaz na tuto vyhlášku) ve 

zřizovací listině u výše uvedených škol. 

Na základě této skutečnosti předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení návrh nových zřizovacích 

listin, kde došlo k úpravě pouze ve smyslu výmazu zmíněné vyhlášky. Ostatní text zřizovací listiny je 

beze změny.  

 
Diskuse: 0 

 

 usnesení ZM č. 327/2016 
 

ZM schvaluje  

Zastupitelstvo města schvaluje  novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu a Základní školu 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1.9.2016. 

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

usnesení ZM č. 328/2016 
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ZM schvaluje  

Zastupitelstvo města schvaluje novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, Zborovská 

519, příspěvková organizace, s účinností od 1.9.2016. 

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

18. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

19. Přestávka   
 

 

20. Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 3   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2016. Příjmy se zvyšují o 

částku ve výši 323 tis. Kč (navýšení je v transferech – získané dotace). Celkové výdaje se navyšují o 323 

tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 218 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 105 tis. Kč. 

Financování se nemění. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování. Součástí rozpočtové změny je především návrh na přerozdělení rezervy 

nespecifikované ve výši 2,629 mil. Kč. Tato rezerva byla vázána na kofinancování stavby fotbalového 

hřiště s umělou trávou. Vzhledem k tomu, že dotace na tuto stavbu bude s vysokou pravděpodobností 

přiznána FK Turnov až v roce 2017 navrhuji část rezervy přesunout směrem k opravám komunikací a 

chodníků. Tedy v roce 2016 více opravovat komunikací a v roce 2017 kofinancovat a dostavět hřiště 

s umělou trávou. Čerpání finančních prostředků na komunikace je patrné z tabulky přiložené v příloze. 

 

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

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor jednomyslně doporučuje ke schválení; je dobře přesunout peníze na 

opravy, mělo by se v tom pokračovat; snažíme se investice rozdělit na větší a menší – kolikrát je to na 

improvizaci pana ředitele z Technických služeb a správy majetku 

 

usnesení ZM č. 329/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

343.940.023 Kč, navýšením o částku 323.403 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

378.089.273 Kč, navýšením o částku 323.403 Kč, a financování ve výši 34.149.250 Kč. 

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

 

21. KULTURNOV - oslava turnovské kultury   
 

Rozprava:  
      Turnovští kulturníci se rozhodli vytvořit platformu, díky které se na konci jedné sezóny a na počátku 

nové potkají a budou moci prezentovat občanům Turnova svůj um. Oslavou turnovské kultury tak bude 

přehlídka KULTURNOV, která svou tradici odstartuje v sobotu 17. září na celkem třech scénách - před 

Kulturním centrem Střelnice a v kavárně KUS. V budoucích letech by mělo docházet k propojení různých 

žánrů a k vytvoření jakéhosi trademarku KULTURNOV, ke kterému by se spolky mohly hlásit se svými 

akcemi a aktivitami. 

 

Diskuse: p. Houšková, p. Maierová 
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V diskusi zaznělo: je pěkné, že kulturní veřejnost se semkla a vzniklo nové dílo a věřme tomu i nová 

tradice; děkuji za myšlenku těm, kteří se k tomuto dílu přihlásili 

 

usnesení ZM č. 330/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o nově vzniklé přehlídce turnovské kultury KULTURNOV a s ní související iniciativě, 

která má za cíl zviditelnit výjimečné bohatství turnovské kulturní scény. 

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

 

22. Půjčka ze sociálního fondu   
 

Rozprava:  
      Půjčky ze sociálního fondu zaměstnavatele v souladu s účelem a výší stanovených statutem musí dle 

zák.128/2000 §85 písm j) schvalovat v ZM.   

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 331/2016 
 

ZM schvaluje  

půjčku ze soc. fondu zaměstnavatele ve výši 10 000,- Kč p.XXXXXXXXXX  

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

 

23. Nesplacená půjčka   
 

Rozprava:  
      V roce 2011 p. XXXX vyhořel dům na XXXXXXXX (zahradní chatka, ve které bydlel). 

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 15.12.2011 o poskytnutí bezúročné půjčky p. XXXX na stavbu domku 

nového. P. XXXX na základě ohlášení stavebnímu úřadu a jeho souhlasu domek znovu postavil. 

Vzhledem k tomu, že p. XXXX nesplácel půjčku dle smlouvy, naběhlo  k 1.7.2016 ještě penále ve výši 

cca 50 tis. Kč.  

Diskuse: p. Sekanina, p. Šmiraus, p. Tomášek, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: pokud bychom chtěli něco odpustit, tak pouze půlku; smlouva byla sepsána správně, 

my jsme přišli s jiným návrhem po osobním jednání; v příloze je dopis vyzývající k úhradě; předání 

k exekutorovi bychom opravdu nechtěli podstupovat 

 

usnesení ZM č. 332/2016 

ZM schvaluje 

splácení dlužné částky p. XXXXXXXX ve výši 50 tis. Kč a smluvní pokuty nejpozději do termínu 31. 12. 2017 

v minimální výši splátky 3000Kč/měsíc. Pokud bude částka řádně splácena v určeném termínu, bude 

odpuštěna pohledávka vzniklá úroky z prodlení.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 

 
 

24. Smlouva Greenway Jizera   
 

Rozprava:  
      Město Turnov se zapojilo spolu s obcemi Přepeře, Modřišice, Příšovice a Svijany do pokračování 

trasy Greenway Jizera v úseku z Turnova do Svijan. Za účelem realizace pokračování cyklotrasy 
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Greenway Jizera byla sepsána Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, která byla předložena 

Zastupitelstvu města Turnov 28.4.2016 a schválen usnesením ZM č. 235/2016. V březnu 2016 byla 

podána žádost o dotaci na projektovou přípravu DÚR (dokumentace pro územní řízení) na Liberecký kraj 

do Dotačního fondu, oblast podpory: Doprava. Dotace byla přiznána ve výši 280.000,- Kč (maximální 

možná dotace dle výzvy-300 tis Kč). Celkové náklady na projektové práce DÚR se předpokládají ve výši 

cca  950.000,- Kč. Náklady budou po výběrovém řízení a odečtení příslušné dotace rozpočítány na ostatní 

obce podle modelové tabulky, která je součástí Smlouvy o partnerství. Termín ukončení realizace projektu 

v žádosti o dotaci je stanoven do 29.12.2017.  

 

Diskuse: p. Báča, p. Svobodová, p. Sekanina, p. Hocke, p. Šmiraus, p. Maierová, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: stále se hledá variantní řešení, je možná hlavní trasa s odbočkami; tuto možnost 

podporuje i LK; je třeba se dohodnout se zastupitelstvy ostatních obcí, když ty nám řeknou, kudy trasu 

chtějí vést, jak jim do toho můžeme mluvit? nepochybujeme o tom, vzít si úvěr, pochybujeme o tom 

trasování; nemělo by být při hlavní silnici; nejedná se o namalovanou čáru na stávající silnici; bude 

vystavěn nový samostatný úsek pro cyklisty mezi Přepeřemi a Příšovicemi; nyní se domlouváme na LK 

s umístěním naučné stezky „U Cecilky“ bylo by příjemné tam přivést cyklisty a propojit tyto dvě 

možnosti; starostové také hledají možnost jak se k Jizeře přiblížit; něco je ideál, ale v životě se musejí 

dělat kompromisy, abychom vůbec něčeho dosáhli; cyklotrasa při Dunaji se budovala do nynější podoby 

přes 20 let; také se začalo třeba ne s vhodným trasováním a postupně se vše vylepšovalo; je zde uzavřena 

partnerská smlouva a my do toho jdeme s úmyslem, že se vše povede; než by se začalo projektovat, 

ukážeme výsledek jednání 

 
 

ZM schvaluje  

Nebylo přijato žádné usnesení.  
 

 

 
  

V Turnově dne 30. srpna 2016 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Arnošt Černý 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Otakar Špetlík 

ověřovatel zápisu 

 


