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Zápis 

9. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 20. 10. 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, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Eva 

Kordová, Jiří Kos, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří 

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

Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří 

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

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Michal Kříž, František Zikuda, MUDr. Daniel 

Hodík, Ivan Kunetka 

Omluveni: Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Michal Kříž, František Zikuda 

Ověřovatelé: Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Milan Hejduk, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, 

zástupce projekční kanceláře TOP Design Ing. Zuzana Pôbišová, 

František Novák – starosta Ohrazenic, Mgr. Josef Šimek – starosta 

Lomnice nad Popelkou 

  

Přítomno 20 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:  
      Program jednání nebyl upraven o žádný bod. 

 

usnesení ZM č. 368/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Informace o výkonu funkce předsedy Vodohospodářského sdružení Turnov   
 

Rozprava:  
      Bod předložil zastupitel města a zároveň předseda dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov 

(VHS) 

pan Jiří Mikula. Dozorčí rada VHS při své kontrolní činnosti dospěla ke konkrétním pochybnostem a v 

některých případech i závěrům o nezákonnosti jednání VHS Turnov a to konkrétně u akce „Výstavba 

vodohospodářské infrastruktury v bytové zóně Nad hřbitovem, Lomnice nad Popelkou“, s tím, že tuto věc 

je nutné řešit. Předseda dozorčí rady se domnívá a právními posudky dokládá, že jednací řízení bez 

uveřejnění (JŘBÚ) bylo na tuto akci použito chybně, rovněž napadá systém zveřejnění smluv.  

Rada sdružení se tomuto tématu věnovala na mimořádné dne 12.10.2016. O tom zda byla či nebyla 

zakázka správně zadána dle JŘBÚ (jednacího řízení bez uveřejnění) dle zákona může rozhodnout pouze 

soud či ÚHOS (Úřad pro hospodářskou soutěž). Přijala následující usnesení: RS po projednání materiálu 

Lomnice nad Popelkou – výstavba sítí v bytové zóně nad hřbitovem konstatuje, že došlo k pochybení v 

rámci zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele. RS požaduje do příštího jednání RS od vedení 

VHS provést systémové kroky, aby se taková situace neopakovala. Samotnou otázku, zda tato zakázka 

byla zadána správně v rámci JŘBÚ dle zákona, nemůže RS rozhodovat. RS žádá od města Lomnice nad 

Popelkou do příštího jednání RS předložení dodatků kupní smlouvy na pozemky v BZ nad hřbitovem, aby 

bylo zřejmé, že nedošlo k duplicitnímu plnění. 

 

Diskuse: p. Tomsa, p. Mikula, p. Hudec, p. Hejduk, p. Loukota, p. Hocke, p. Uchytil, p. Maierová, p. 

Novák – starosta Ohrazenic, p. Šimek – starosta Lomnice nad Popelkou 

 

V diskusi zaznělo: diskuze byla velmi rozsáhlá, výtah z ní by mohl změnit kontext jednotlivých 

vystoupení, 

Kompletní diskuze je k dispozici na: 

https://www.youtube.com/channel/UCbAswPsXIewOGjxmr1RvI7Q/videos 

 

Zastupitelé odhlasovali, že může vystoupit pan starosta František Novák z Ohrazenic. 

Zastupitelé odhlasovali, že může vystoupit pan starosta Mgr. Josef Šimek z Lomnice nad Popelkou. 

 

Návrh pana Jiránka na tajné hlasování 

usnesení ZM č. 369/2016 
 

ZM souhlasí  

souhlasí s tajným hlasováním o navrženém usnesení pana Mikuly. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/4/0] 
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Návrh pana Hockeho na členy volební komise 

usnesení ZM č. 370/2016 
 

ZM volí  

do volební komise paní Šárku Červinkovu a paní Mgr. Janu Svobodovou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/2] 
  
 

ZM odvolává  

pana Ing. Milana Hejduka z funkce člena Rady sdružení VHS Turnov k 31. 12. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/11/1] – nebylo přijato 
  

3. Velké investiční akce města a Vodohospodářského sdružení Turnov 2017-2020   
 

Rozprava:  
      Předkládáme k projednání otázku čtyř dlouhodobě připravovaných, rozsáhlých a finančně náročných 

aktivit na území města Turnova. U všech probíhají finální přípravné činnosti a budou moci být příští rok 

zahájeny. Jedná se o:  

- intenzifikace ČOV Turnov 

- rekonstrukce úpravny vody a zdrojů pitné vody v Nudvojovicích 

- přeměna systému vodovodů v průmyslové zóně Vesecko a areálu vodojemů na Ohrazenicích 

- rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici 

 

Souhrn podílů města na vodohospodářské stavby: 

Nádražní ulice    10 mil.Kč z odhadovaných 38 mil.Kč 

Čistírna odpadních vod  12 mil.Kč z odhadovaných 75 mil. Kč 

Úpravna vody Nudvojovice  5 mil.Kč z odhadovaných 40 mil.Kč 

Vodovod Vesecko  7 mil.Kč z odhadovaných 50 mil.Kč 

  

Cíl u čistírny odpadních vod 

Náhrada zastaralého zařízení - zvýšení bezpečnosti provozování (kalové a plynové hospodářství), změna 

technologie, schopnost vyhovět zpřísňujícím se limitům na vypouštění, látkové zkapacitnění z 21 733 EO 

na 24 600 EO, hydraulické zkapacitnění mechanického stupně čištění z 150l/s na 300l/s s cílem omezit 

odlehčení ze stokové sítě – požadavek ČIŽP 

 

Cíl u úpravny vody v Nudvojovicích 

100% záloha zdroje Dolánky – bezpečnost, zásobování Turnovska pitnou vodou, např. při 

Povodni, každé město musí mít více kapacitních zdrojů, celková rekonstrukce původního stavu, 

zkvalitnění úpravy vody – snížení rizika obsahu chlorovaných uhlovodíků, povodňová ochrana vrtů 

 

Cíl u vodovodů Vesecko 

původní vodovod DN 200 z konce 40. let 20. století, vymístění vodovodu umístěného pod halami 

průmyslové zóny, ohrožení zásobování obyvatelstva, rozdělení vodovodu na nový zásobní a výtlačný řad 

DN200, požární zabezpečení průmyslové zóny, nutnost řešení spolu s věžovým vodojemem – odstranění 

manganu, nové napojení objektů, umístění vodovodů na veřejné pozemky 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: investiční akce jsme projednávali na výboru ZM pro vodohospodářský majetek, který 

tyto akce doporučuje ke schválení; jedná se o spousty peněz, ale všechny akce je třeba provést; pokusili 

bychom se zajistit etapizaci a finanční rozložení záměru; podmínkou je získání dotací z Operačního 

programu životní prostředí 
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usnesení ZM č. 371/2016 
 

ZM projednalo  

podklady k záměru realizace velkých vodohospodářských investičních akcí: intenzifikace ČOV 

Turnov, rekonstrukce úpravny vody a zdrojů pitné vody v Nudvojovicích, přeměna systému 

vodovodů v průmyslové zóně Vesecko a areálu vodojemů na Ohrazenicích, rekonstrukce 

vodohospodářských sítí v Nádražní ulici, na území města pro roky 2017 – 2019. 

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

usnesení ZM č. 372/2016 
 

ZM schvaluje  

- zahájení realizace akce rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici na podzim roku 

2017 či jaře roku 2018 v závislosti na vývoji situace v rámci povolovacího režimu a výzev IROP 

v rámci společného zadávacího řízení 

- podání žádostí o finanční podporu z OPŽP na akce: intenzifikace ČOV Turnov, rekonstrukce 

úpravny vody a zdrojů pitné vody v Nudvojovicích, přeměna systému vodovodů v průmyslové 

zóně Vesecko a areálu vodojemů na Ohrazenicích 

- záměr finanční podpory města na skutečně zahájené akce ve výši dle předloženého návrhu 

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

4. Návratná finanční výpomoc z rozpočtu města pro Vzdělávací centrum Turnov, 

o.p.s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme vám ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu města, která je zpracována ve smyslu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum 

Turnov, o.p.s. požádala město Turnov o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 800.000 Kč se 

splatností k datu 31. 12. 2016, z důvodu překlenutí doby mezi úhradou nákladů a proplacením zálohové 

platby od poskytovatele dotace MŠMT v rámci projektu „Individuálně, ale společně a jinak“.  Půjčku 

organizace žádá na úhradu mzdových nákladů. Město Turnov a Základní škola Skálova jsou partneři 

tohoto projektu.  

 

Diskuse: p. Maierová, p. Sekanina, p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: měly by být nejprve schváleny rozpočtové změny; celý projekt stál cca 30 mil. Kč to je 

docela dost na jeden projekt; do projektu je zapojeno 18 škol z regionu – např. Semily i Tanvald a trvá 3 

roky; jsou zde lektoři, kteří poskytují přímou podporu ve školách 
 

 

usnesení ZM č. 373/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města obecně prospěšné společnosti 

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Individuálně, 

ale společně a jinak“ ve výši 800 tis. Kč. a ukládá starostovi města zařadit tuto částku do 

rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města Turnova na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 374/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 

Turnova" mezi Městem Turnov a Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. a pověřuje starostu města 

Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

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

5. Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 4   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2016. Příjmy se zvyšují o 

částku ve výši 576 tis. Kč, v této částce je zejména navýšení daňových příjmů o 250 tis. Kč, navýšení 

nedaňových příjmů o 102 tis. Kč – nařízený odvod příspěvkové organizaci z investičního fondu, a 

navýšení kapitálových příjmů o 37 tis. Kč dary poskytnuté od občanů a firem na rekonstrukci dětského 

hřiště za Billou. Transfery se navyšují celkově o 187 tis. Kč, snížení dotace na regeneraci sídliště u 

Nádraží dle podepsaného rozhodnutí a dotace na Sociálně právní ochrana dětí, navýšení dotace od Úřadu 

práce na mzdové náklady na veřejně prospěšné práce dle předpokladu čerpání do konce roku a navýšení 

dotací pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 237 tis. Kč. Celkové výdaje se navyšují o 576 tis. Kč, 

z toho běžné výdaje se navyšují o 2.046 tis. Kč a kapitálové výdaje se snižují o 1.470 tis. Kč. Běžné 

výdaje obsahují především úpravy výdajů odboru životního prostředí a správy majetku. Nespecifikovaná 

rezerva se snižuje o 85 tis. Kč na částku ve výši 591 tis. Kč. V kapitálových výdajích se navyšuje 

především kapitola odboru správního na doplnění vybavení krizového pracoviště ve výši 110 tis. Kč, 

kapitola zastupitelů – vklad do základního kapitálu nové obchodní společnosti Turnovské odpadové 

služby s.r.o. ve výši 150 tis. Kč a kapitola odboru správy majetku, která se snižuje o částku ve výši 1540 

tis. Kč.  

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Kordová, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor projednal otázku rozpočtového opatření č. 4 a doporučuje ZM ke 

schválení; v knihovně nedošlo k rekonstrukci – proběhla výmalba a výměna koberců; momentálně zatýká 

střechou; střecha se řeší, problém se objevil s podzimními dešti 

 

usnesení ZM č. 375/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

344.516.503 Kč, navýšením o částku 576.480 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

378.665.753 Kč, navýšením o částku 576.480 Kč, a financování ve výši 34.149.250 Kč. 

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

6. Rekonstrukce ZŠ Mašov-prezentace upraveného návrhu   
 

Rozprava:  
      Na základě rozhodnutí zastupitelstva č.300/2016 předkládáme zastupitelům dopracovanou variantu 

architektonické studie na akci rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov. V předložené studii jsme se společně s 

autory, městským architektem i ředitelkou školy snažili vypořádat s kritikou směřující k 

architektonickému ztvárnění přístavby za předpokladu dodržení stavebního programu. Stále se 

domníváme, že vzhledem k dalším školám by měla proběhnout Rekonstrukce ZŠ Mašov ve dvou etapách. 

V první samotná přístavba do zahrady, ve druhé pak rekonstrukce původní školy. Dojde tak k rozložení 

finančního zatížení města i možnosti kontinuální výuky v rekonstruované budově. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Báča, p. Pobišová, p. Kordová, p. Frič, p. Červinková, p. Sekanina 
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V diskusi zaznělo: studie byla projednávána na komisi pro rozvoj města a ta doporučuje ZM ke schválení 

s tím, že jsou zde otevřeny otázky např. zelené střechy či velkých skleněných ploch; jsou to otázky, které 

je možné dořešit v průběhu; paní ředitelka vyjádřila souhlas; zelená střecha by měla soužit jako terasa? 

střecha nebude pochůzková, bude sloužit k pohledové záležitosti ze stávající budovy – aby děti nekoukaly 

do střechy, ale do zeleně; parkoviště před školou se nebude zamykat spolu s bránou školy, bude se muset 

vyřešit, aby zde neparkovala cizí auta; počítá se s rozšířením příjezdové cesty? to nebylo součástí studie; 

nebráníme se o tom jednat; většinou v zelených pruzích schované inženýrské sítě, které je třeba pak 

někam přeložit; došlo ke změně v rámci kapacity? kapacita se nezměnila, pouze se zmenšily chodby; 

zelená střecha je pěkná, trendy, ale aby nebyla příliš finančně nákladná pro každoroční provoz  

 

usnesení ZM č. 376/2016 
 

ZM schvaluje  

studii architektonického řešení Rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov. Pověřuje OSM 

pokračováním další projekční přípravy této akce, dle navrženého harmonogramu. 

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

7. Záměr prodeje objektu bývalého kina, Žižkova ul., Turnov   
 

Rozprava:  
      Jedná se o upřesnění podmínek prodeje bývalého kina v ulici Žižkova, Turnov, týkající se rozsahu 

převáděných pozemků a taktéž ohledně zjištění možnosti urychlení transakce převodu nabízených 

nemovitostí. Primárně jde o prodej objektu za účelem vybudování bytového domu. Rozloha prodávaných 

pozemků neumožní vybudování nezbytných parkovacích míst dle podmínek územního plánu města tj. 2 

parkovací místa na byt. Město Turnov je ochotno pro vybudování těchto parkovacích míst poskytnout část 

pozemku parc.č. 843/5, k.ú. Turnov za podmínky, že budou investorem tato místa vybudována a následně 

bezplatně převedena do vlastnictví Města Turnov. 

 

Diskuse: p. Kordová, p. Špetlík, p. Hocke, p. Soudský, p. Sekanina, p. Těhníková 

 

V diskusi zaznělo: tato lokalita je na bydlení nejvíce vhodná; záměr přestavby na byty jsme již minulosti 

řešili a to přestavbu na soc. bydlení; společnost, která projevila zájem, sídlí v Jablonci nad Nisou a má za 

sebou dva úspěšné projekty podobného typu; dali bychom k dispozici městské veřejné pozemky, na 

kterých by bylo vybudované investorem parkoviště a ty pozemky by nadále byly v majetku města 

Turnova a veřejně přístupné; vyhrazené parkování by bylo možné v přízemí objektu; doplacení kupní 

ceny až po přepisu na katastru nemovitostí by mohlo být riskantní – jak bychom v případě potřeby 

vymáhali dlužnou částku? bylo by dobré zanést právní zajištění rovnou do vyhlášení prodeje 
 

 

usnesení ZM č. 377/2016 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení nového záměru prodeje objektu bývalého kina Bio Ráj včetně pozemku  zastavěného 

objektem parc.č. 855/2 a bezprostředně přiléhajících pozemků k tomuto objektu - část parc.č. 

855/1, p.č. 843/11, část p.č. 843/17, p.č. 843/18 o výměře cca 1200 m2, vyznačených na 

přiloženém snímku, za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000 Kč a za dalších následujících 

podmínek: 

a) záměr prodeje budovy na budoucí využití pro byty a vybudování parkovacích stání na náklady 

investora na části pozemku parc. č. 843/5, o výměře cca 600m2 

b) uzavření řádné kupní smlouvy s právním zajištěním úhrady kupní ceny po schválení 

konkrétního kupujícího zastupitelstvem 

c) úhrada první splátky po zjištění informací od správců sítí nejpozději do 31.1.2017 (v případě 

nesouhlasných stanovisek možnost odstoupení od smlouvy), po přijetí první splátky zálohy dojde 
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k předání kupní smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí  

e) studie nástavby a projektová dokumentace včetně vydání nepravomocného stavebního 

povolení a úhrada doplatku kupní ceny nejpozději do 31.12.2017 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

8. 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), 

provozu kuchyně a sociální zázemí. 

Záměrem Střediska volného času je především zachovat provoz táborové základny, tedy vytvořit 

hygienicky únosné a uživatelsky příznivé podmínky pro fungování táborové základny. Dalším cílem 

umožnit využití základny více měsíců v roce minimálně od května do října.  

 

Odhad nákladů na projekt 

Náklady realizace stavby Příjezdová komunikace 506 tis. Kč 

 Terénní základna 10.733 tis. Kč 

Čistírna odpadních vod  400 tis. Kč 

Aktivity přeshranič. projektu  1.000 tis. Kč 

CELKEM  12.639 tis. Kč 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: přimlouvám se za celoroční provoz s tím, že elektřinu si hradí každý sám; jinak 

stanovisko CHKO je o 180° jiné než nám bylo na minulých jednáních předkládané; nemělo by se stávat, 

že státní správa mění takto své názory, ale pro tento případ můžeme být jen rádi 

 

usnesení ZM č. 378/2016 
 

ZM schvaluje  

podání stávajícího projektu „Terénní základna návštěvnického centra Českého ráje – táborová 

základna Krčkovice“ do operačního programu česko-polské přeshraniční spolupráce Interreg V-

A a spolufinancování projektu městem Turnov v předpokládané výši 6,5 mil. Kč. 

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

9. FOKUS - vybudování novostavby sociálního centra   
 

Rozprava:  
      Na konci června 2016 byl předložen a schválen zastupitelstvem města materiál na vybudování 

sociálního zázemí pro FOKUS, z.s. ve Skálově ulici na pozemcích stávající budovy a přilehlého skládku 

úřadu. Následně byl osloven Ing, arch. Zdeněk Sláma, který zpracoval architektonickou studii ve 

spolupráci s Ing. arch. Kamilem Maškem. Návrh byl několikrát konzultován za účasti vedení města a 

FOKUSu. Součástí tohoto materiálu je vytvořená studie. Studie počítá s demolicí současného objektu  a 

novostavbou sociálního centra na st.p. 613, ppč. 611/2, 614, k.ú. Turnov. Podání žádosti do IROP 

předpokládáme v dubnu 2017 a v případě úspěchu pak stavbu v roce 2018. Předpokládaná hodnota stavby 

je 20 mil.Kč vč. DPH, kofinancování ze strany města pak 0,2mil.Kč. 

 

Diskuse: p. Houšková, p. Červinková, p. Těhníková, p. Hocke 
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V diskusi zaznělo: jelikož by se jednalo o demolici stávajících objektů, je v materiálu uváděna nově 

výstavba objektu a odpovídající parcelní čísla, na kterých se objekt postaví; cena demolice je zahrnuta 

v rozpočtu, který je navrhován ?; demolice je řešena samostatně, ale v materiálu je odhadovaná částka 17 

mil. Kč bez DPH, ve které se již počítá s náklady na demolici 

 

usnesení ZM č. 379/2016 
 

ZM bere na vědomí  

s podobou architektonické studie a bere na vědomí informace o postupu přípravy žádosti o dotaci 

na projekt novostavby sociálního centra v Turnově, Skálově ulici do Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifický cíl 2.1 Rozvoj sociálních služeb. 

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

10. Vydání pozemků z vlastnictví města státu   
 

Rozprava:  
      V roce 1991 převedla Česká republika na základě zákona č. 172/1991 Sb. Pozemky pod bytovými 

domy a v některých případech i pozemky okolo bytových domů na Město Turnov. Česká republika -Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dopisem ze dne 21.6.2012 Městu Turnov 

oznámil, že prověřuje oprávněnost přechodu vlastnictví pozemků pod budovami obytných domů 

Stavebního bytového družstva Turnov (SBD). Byli jsme požádáni o pozastavení případných prodejů 

pozemků pod budovami bytových domů, které byly ve vlastnictví SBD Turnov. ÚZSVM má zato, že tyto 

pozemky jsou zapsány ve vlastnictví Města Turnov neoprávněně. Z nabývacích titulů vyplývá, že je nabyl 

československý stát zastoupený příslušným městským národním výborem. Následně tyto pozemky byly 

zapsány na LV 1 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Město Turnov). 

Po účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. (o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí) § 1 

odst. 1 přešly nemovitosti do vlastnictví obcí, k nimž ke dni 23.11.1990 příslušelo právo hospodaření 

národním výborům, pokud obce s těmito věcmi ke dni účinnosti tohoto zákona hospodařily. Na 

předmětných pozemcích k tomuto datu byly již postaveny domy ve vlastnictví jiného subjektu družstev. 

ÚZSVM má zato, že tyto zastavěné pozemky město nemohlo fakticky užívat a s nimi hospodařit, proto 

měl tento majetek zůstat ve vlastnictví státu. 

V letech 2012-2016 se snažilo Město Turnov i UZSVM společně vyhodnotit na základě nabývacích titulů, 

které pozemky by mohly být součástí určitého vlastnického rozporu a které byly naopak 100% vlastněné 

městem již před účinností zákona. Tak třeba vypadlo mnoho původně požadovaných pozemků na sídlišti 

Výšinka či Daliměřice. UZSVM v období více jak dvacet let od data účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. 

nikterak přechod předmětných nemovitostí do vlastnictví Města Turnov nezpochybnila. Nyní je 

požadavek ÚZSVM na dobrovolné vydání nemovitostí upřesněn, týká se především pozemků pod 

bytovými domy na sídlišti u nádraží, dále pozemků pod bytovými domy na sídlišti J. Patočky, pod 

bytovými domy v ul. 28.října, ul. Švermova a pod bytovými domy na Daliměřicích. Jedná se o pozemky 

pod objekty, v jednom případě o oplocený pozemek u bytového domu v ul. 5. května (o pozemek se 

starají a mají tam rovněž garáže).  

Město Turnov musí zvážit okolnosti a přihlédnout k judikátům soudu a případně k dobrovolnému vydání 

nemovitosti některými městy, zvážit finanční hodnotu (cca 9.500 m2 v dnešních ceně cca 4-5 mil. Kč za 

předpokladu prodeje za 500 Kč/m2) a vleklé soudní spory. 

- Soudní cesta (vzhledem k obdobnému vývoji soudu v Semilech se dá očekávat naše prohra, pakliže 

zvolíme tuto cestu, navrhuji v případě neúspěchu ukončit naše soudní snažení u okresního, případě 

krajského soudu – minimalizujeme výši soudních poplatků, které bychom jako město museli zaplatit) 

- Dobrovolné vydání na základě souhlasného prohlášení (tuto cestu volilo několik měst – v příloze např. 

Opočno či Bydžov), jedná se o cestu jednoduchou, finančně nenáročnou, rychle se zbavíme problému. 

Kterou cestou se vydat je složité z hlediska následných zkoumání a možností postihu zastupitelů. U 

soudního sporu budeme kryti rozsudkem soudu na jedné straně, na straně druhé nám může být vyčítáno, 

že i ostatní města dobrovolně pozemky vydala – tak proč se tedy finančně soudem vyčerpávat. U 

dobrovolného vydání můžeme být zase napadnuti, že naše rozhodnutí není podloženo rozsudkem. Zdá se 

tedy snad nejbezpečnější cestou projít rozsudkem u okresního soudu a následně pozemky vydat. 
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Nahlášen střet zájmu – p. Svobodová, p. Houšková, p. Maierová (vlastníci bytů v bytových domech nad 

předmětnými pozemky). 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 380/2016 
 

ZM projednalo  

výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k vydání pozemků v k.ú. Turnov a 

k.ú. Daliměřice (č.j.UZSVM/HSM/2058/2016-HSMM). 

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

usnesení ZM č. 381/2016 
 

ZM neschvaluje  

vydání pozemků požadovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(č.j.UZSVM/HSM/2058/2016-HSMM). Důvodem je nutnost získání vyšší právní jistoty, kterou 

lze odvodit z výsledků ústavní stížnosti podané v obdobné věci Městem Semily k Ústavnímu 

soudu. 

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

11. Příspěvky občanů   
 

12. Přestávka   
 

13. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám tímto rozvojový dokument v sociální oblasti - Komunitní plán sociálních služeb 

regionu Turnovsko pro rok 2017. Tento materiál stanoví hlavní úkoly, kterým se bude město Turnov a 

spádová oblast v roce 2017 v oblasti sociálních a návazných služeb věnovat. Dokument vznikl v rámci 

procesu plánování sociálních a návazných služeb, při němž spolupracují poskytovatelé služeb, 

představitelé města jako zadavatelé služeb, uživatelé a občané. Jednotlivé aktivity v sociální a návazné 

oblasti byly vytvořeny na jednáních pracovních skupin, které jsou ustanoveny dle cílových skupin občanů. 

Jedná se o skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. Osloveni byli také starostové spádových obcí. Pracovní skupiny se sešly v letošním roce 2x, 

a to v měsíci červnu a říjnu. Na jednáních pracovních skupin byl nejprve proveden monitoring plánu roku 

2016. Některé aktivity byly splněny, některé přecházejí do roku 2017. Dále byly do komunitního plánu 

sociálních služeb pro rok 2017 na základě zjištěných potřeb cílových skupin a na základě rozvojových 

plánů organizací stanoveny aktivity nové. 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Houšková, p. Kocourová, p. Sekanina, p. Soudský, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: sloupek nákladů na rok 2017 obsahuje i náklady na investice, na které se bude teprve 

žádat o dotaci – měl by se nazvat celkové náklady; jelikož když se sečtou všechny částky v tomto sloupci, 

tak vyjde částka, kterou by neunesl rozpočet; jedná se o záměr podmíněný dotací 
 

 

 

 

usnesení ZM č. 382/2016 
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ZM schvaluje  

rozvojový dokument v sociální oblasti - Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro 

rok 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/3] 
  

14. Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby   
 

Rozprava:  
      Dne 31. října 2013 zastupitelstvo města na své řádném zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku 

města Turnov č. 2/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen 

“veřejné produkce hudby”) v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Novela zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, resp. jeho § 47 odst. 6, s účinností od 

1.10.2016, který nově stanoví: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může 

obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské 

nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“ Obce mohou v 

obecně závazné vyhlášce stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

nebo žádnou, a to buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby 

žijící v obci předvídatelné. Obce proto mohou stanovit tyto výjimečné případy jen a pouze takovým 

způsobem, aby byl počet těchto nocí pro osoby žijící v obci předvídatelný a aby se tyto osoby mohly na 

tyto výjimečné případy předem připravit. 

 

Diskuse: p. p. Sekanina, p. Šmiraus, p. Hocke, p. Hovorka, p. Maierová, p. Uchytil, p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: první vyhláška je asi dobře, aby se neporušoval zákon, druhá vyhláška je z dob 

minulých – pokud budu pořádat akci a budu přesvědčen, že nebude rušit, proč bych měl něco nahlašovat?; 

vyhláška je i pro Městkou policii, aby měla nějakou pravomoc při pořádání akcí na soukromých 

pozemcích; máme jméno i kontakt na pořadatele v případě problémů; jedná se nám i o následný úklid; 

pokud by byly v minulosti pořádány akce bez souhlasu starosty a byl by nějaký problém, tak by Městská 

policie starostu informovala; vyhláška byla konzultována a schválena ministerstvem vnitra 

 

usnesení ZM č. 383/2016 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. 4/2016 o nočním klidu. 

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

usnesení ZM č. 384/2016 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. 5/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 

diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „veřejné produkce hudby“) v rozsahu nezbytném k 

zajištění veřejného pořádku. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/3/1] 
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15. Obecně závazná vyhláška o odstraňování komunálního a stavebního odpadu   
 

Rozprava:  
      V minulém roce byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem nepodnikajících fyzických osob na území města Turnov – ze dne 24. 9. 2016. 

Vyhláška platí od 1. 1. 2016.  

V této vyhlášce byly na základě požadavku ministerstva vnitra uvedeny sběrny a výkupny přímo v textu 

vyhlášky. V průběhu roku došlo ke změnám (dvě sběrny ukončily činnost). Z tohoto důvodu bylo potřeba 

udělat úpravu vyhlášky. V návrhu nové vyhlášky už je uvedeno, že sběrny budou zveřejněny na 

webových stránkách města. Vyjádření ministerstva vnitra ze dne 21. 9. 2016 tuto možnost nerozporuje. 

V textu vyhlášky došlo ještě k další úpravě. Na základě doporučení společnosti EKO-KOM, a.s. bylo 

doplněno obecné ustanovení o možnostech stanovení jednorázového určení místa pro sběr odpadu. Toto 

ustanovení se vztahuje například na sběry papíru ve školách. Tímto ustanovením jsou sběry ve školách 

součástí našeho systému nakládání s odpady. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 385/2016 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

nepodnikajících fyzických osob na území města Turnov. 

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

16. Participativní rozpočet   
 

Rozprava:  
      V rámci projektu Zdravého města a Agendy 21 navrhuji za naši koalici vyčlenit v rámci rozpočtu 

města částku, která bude určena na tzv. Participativní rozpočet. Participativní rozpočet je procesem přímé, 

dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, 

obce, města) diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu. Jde o demokratický proces, který umožňuje 

občanům konstruktivně se zapojit do rozhodování o rozvoji své obce – občané si sami vymyslí a 

rozhodnou, co se má v jejich městě za obecní peníze vylepšit. Tímto krokem přispějeme k dalšímu stupni 

většího zapojení veřejnosti do dění ve městě, k větší otevřenosti a komunikaci s veřejností. Výstupem je 

realizace konkrétní akce z podnětu a rozhodnutí občanů (inspirací, že to jde, nám může být realizace 

dětského hřiště v sídlišti u nádraží).  

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Houšková, p. Sekanina, p. Hocke, p. Tomášek, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: je to skvělá myšlenka; v metodice část III. Se říká, že každý bude moci hlasovat pouze 

jednou; první rok bude takový zahřívací, pokud se projekt osvědčí, budeme moci ho dále rozvíjet 

vylepšovat – to se týče i možností hlasování, vyhrazené částky v rozpočtu; bylo by dobré zatím metodiku 

upravit na hlasování na webových stránkách města a dále to nerozvádět; podněty musí mít hlavu a patu 

 

usnesení ZM č. 386/2016 
 

ZM schvaluje  

metodiku pro Participativní rozpočet města Turnova na rok 2017 se zapracovanými 

připomínkami. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
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usnesení ZM č. 387/2016 
 

ZM schvaluje  

finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč na participativní část rozpočtu města pro rok 2017. 

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

17. Smlouva o poskytnutí dotace pro Suchopýr, o.p.s. na provozování Domu přírody 

v Českém ráji v Dolánkách   
 

Rozprava:  
      Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která je zpracována ve smyslu 

novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jedná se 

o naplnění usnesení z květnového ZM. 

 

Diskuse: 0 

 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Suchopýr, o.p.s. na provozování Domu 

přírody v Českém ráji v Dolánkách z rozpočtu města Turnova mezi Městem Turnov, obecně 

prospěšnou organizace Suchopýr, o.p.s. a Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s. a pověřuje 

starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy.) 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/5/2] – nebylo přijato 
  

 

V Turnově dne 26. října 2016 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Miloslav Šorejs 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Otakar Špetlík 

ověřovatel zápisu 

 


