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Zápis 

10. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 24. 11. 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, 

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, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav 

Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, 

Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, František 

Zikuda 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. Mgr. Jaromír Frič 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. Mgr. Jaromír Frič 

Ověřovatelé: Arnošt Černý, Eva Kordová 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

  

Přítomno 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Zápis Zastupitelstva Města Turnova 24. 11. 2016 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
      Do programu jednání nebyl vložen žádný mimořádný bod, ani žádný nebyl stažen. 

 

usnesení ZM č. 388/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Rozpočtový výhled města 2017-2019, nový úvěr města   
 

Rozprava:  
      ZM byl předložen rozpis stávajících úvěrů, úvěrů, za které město ručí, rozpis plánovaných 

investičních akcí v období 2017-2019. Navrhujeme vzít v roce 2017 úvěr ve výši 40-70 mil. Kč na pokrytí 

akcí. Minulé ZM postupovalo obdobně. Úvěr by sloužil k pokrytí nákladů na většinu velkých investičních 

akcí, byl by čerpán v roce 2017 - 2018. Kompletní materiál byl vyvěšen ne webu města. 

 

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

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor projednal materiál a doporučuje přijetí úvěru ve výši 40-70mil.Kč; 

ekonomicky si úvěr město může dovolit, zásadní otázkou je využití úvěru; finanční výbor nám 

doporučuje, abychom si úvěr brali již s konkrétním záměrem – především na „nový úřad“, rekonstrukci 

Nádražní ulice, případně vodohospodářské akce; formální chyby – v roce 2018 se opakuje 2x investice do 

Fokusu – bude opraveno; bylo by dobré se zamyslet nad nejnákladnější částí, kterou platí z úvěru od KB – 

úroky jsou vysoké; město jedná s KB, ale zatím je to v řešení – je otázka, zda si nevzít úvěr na zaplacení 

tohoto úvěru; finanční výbor nám doporučil hlavně oddělit tyto dva úvěry od sebe, jelikož bychom se 

mohli dostat přes částku 100 mil. Kč a pak by se takový úvěr schvaloval na ústředí banky a nemusel by 

pro město být tak výhodný; bylo by dobré zvážit, zda využít takové prostředky i na občanskou vybavenost 

v Turnově II či na novou knihovnu; pokud finanční prostředky zbydou, budou se moci použít na jiné 

velké investice, či na předčasné splacení úvěru 

 

usnesení ZM č. 389/2016 
 

ZM schvaluje  

přijetí dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši 60 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude 

doporučen zastupitelstvu města hodnotící komisí, a to na základě předložených nabídek. 

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

usnesení ZM č. 390/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtový výhled města Turnov na rok 2017 až 2020. 

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

3. Projekt nový úřad   
 

Rozprava:  
      Předkládáme ZM materiál analyzující stávající stav rozložení pracovišť Městského úřadu Turnov s 

ohledem na prodej čp. 72 ve Skálově ulici, který jsme učinili v minulém roce. V této chvíli v objektu 

čp.72 je umístěno 19 úředníků odboru dopravy, 6 úředníků odboru školství, kultury a sportu a 5 úředníků 

živnostenského úřadu. Samotné řešení není jednoduché po stránce myšlenkové i finanční.  
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Z hlediska dlouhodobé koncepce navrhuji Rekonstrukci čp. 466 Skálova na druhý objekt Městského 

úřadu Turnov. Zásadní nevýhodou je finanční náklad na celou stavbu. Získáme však pro úřad objekt, 

který bude zrekonstruovaný a připravený sloužit mnoho let, energeticky úsporný s potenciálem 

parkovacích míst jak pro vozidla úřadu, tak pro klienty. Opravíme historický objekt sirotčince, který 

věnoval městu stavitel Skála. Je to jeden z posledních v této části města, který není v dobrém stavu. 

Klientům úřadu poskytneme snad jednoduší orientaci mezi dvěma objekty. Soutěžili bychom celý projekt 

za řádově 55 mil.Kč vč. DPH (rozpočtový náklad dle projektu) a následně si vymínili, že část prací 

nemusíme realizovat (tuto skutečnost bychom řekli před podpisem smlouvy). Na poradě zastupitelů bylo 

zřejmé, že když už stavět tak vše kompletně.  

Přesto se domníváme, že bychom se po etapách měli věnovat pasáži u historické radnice a postupně ji 

zrekonstruovat na pomocné kancelářské prostory, sklady, nájemní celky, aby městu nedělala ostudu. 

Nejdříve projekt a pak každý rok kousek (1-3 roky). Zahájit prověřování přemístění knihovny, směřující k 

finálnímu rozhodnutí.  

 

Diskuse: p. Kordová, p. Báča, p. Kříž 

 

V diskusi zaznělo: již v roce 2009 se tato myšlena vyslovila a to jsme nebyly v takovém časovém presu 

jako nyní; vše bylo již diskutováno, objekt sirotčince se jeví jako nejlepší varianta i z hlediska parkování 

pro občany; bylo by dobré přestavbu provést v plném rozsahu, aby se to provedlo jednou a pořádně 
 

usnesení ZM č. 391/2016 
 

ZM souhlasí  

s realizací projektu Nový úřad - rekonstrukcí objektu ve Skálově ulici čp. 466, Turnov a ukládá 

odboru správy majetku připravit výběrové řízení na dodavatele stavby s ohledem na realizaci 

stavby v letech 2017-2018 v plném rozsahu. ZM ukládá starostovi města zařadit tuto akci do 

rozpočtu města v letech 2017 a 2018. 

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

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

Českém ráji v Dolánkách   
 

Rozprava:  
      Předkládáme vám ke schválení 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. Na jednání ZM dne 26.5.2016 byl projednán bod "Dům přírody Českého ráje 

v Dolánkách -  žádost o provozní dotaci a žádost o prominutí dluhu za projektovou dokumentaci" s 

přijatým usnesením ZM č. 240/2016 a nyní se jedná o naplnění tohoto usnesení. 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Svobodová, p. Špetlík, p. Kordová, p. Sekanina, p. Báča, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: máme schvalovat smlouvu o dotaci a neviděli jsme žádné tabulky investic, kalkulace, 

nevíme, jak si společnost vede, zda je zisková či nekrachuje; všechny tyto materiály byly předloženy při 

předložení bodu v květnu; nyní se jedná o technické naplnění přijatého usnesení; doporučil bych 

zastupitelům se do Domu přírody zajít podívat; aktivita s různými organizacemi se rozšiřuje; nechali jsme 

tomu nějaký čas a myslím, že je to dobře – bude se to jen zlepšovat; pokud smlouvu neschválíme, co bude 

následovat ?; jedná se technické naplnění přijatého usnesení; kontrolní výbor má za úkol kontrolovat 

naplnění přijatých usnesení; musel by přijít někdo s pozměňovacím návrhem na usnesení 

 

usnesení ZM č. 392/2016 
 

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 
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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) – [15/5/2] 
  

5. Regenerace panelového sídliště U nádraží V. etapa   
 

Rozprava:  
      Panelové sídliště U nádraží bylo postaveno v letech 1961 – 70. Od této doby přešla většina objektů do 

osobního vlastnictví. Sdružení vlastníku již rekonstruovalo většinu panelových domů na sídlišti. Pozemky 

a vybavenost sídliště zůstávají ve vlastnictví města, které zajišťuje jeho údržbu. V rámci Podprogramu 

Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) „Podpora regenerace panelových sídlišť“ je možné zajistit 

rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení, úpravu a obnovu zeleně, oddychových ploch, hřišť apod. 

 

Diskuse: p. Šorejs, p. Těhníková 

 

V diskusi zaznělo: Sportovní ulice již regenerací proběhla?; ano proběhla a platili jsme ji z vlastních 

zdrojů 

 

usnesení ZM č. 393/2016 
 

ZM schvaluje  

aktualizaci Projektu regenerace panelového sídliště U nádraží pro rok 2017 s názvem 

"Regenerace panelového sídliště – Turnov, U nádraží, 5. etapa. 

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

usnesení ZM č. 394/2016 
 

ZM schvaluje  

v případě obdržení dotace realizaci akce "Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U 

nádraží, 5.etapa"  v roce 2017. 

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

usnesení ZM č. 395/2016 
 

ZM schvaluje  

dofinancování akce "Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U nádraží, 5.etapa" v 

případě získání dotace, ve výši minimálně 30 % rozpočtovaných nákladů této akce. 

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

6. Prodej bývalého kina ul. Žižkova, Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě změn a usnesení ZM č. 377/2016 ze dne 20.10.2016 vyhlášeno nové výběrové řízení 

záměru prodeje objektu bývalého kina Bio Ráj. Vyhlášení bylo ukončeno dne 16.11.2016 ve 12:00 hod.. 

V uvedeném termínu jsme obdrželi jednu nabídku na koupi předmětných nemovitostí. Nabídka byla 

předložena společností FOBOS s.r.o., Jablonec nad Nisou, která ve své nabídce uvádí, že kupujícím bude 

nově založená společnost Dům Turnov s.r.o. jejíž záměrem je nástavba stávajícího objektu na celkem 4-5 

podlažní objekt určený pro bydlení. Předpoklad přibližně do 35 bytů. Pro parkovací plochy využijí 

kupované pozemky a přízemí ve vlastním objektu. V případě, že nebudou schopni vybudovat potřebný 

počet parkovacích stání na převáděných pozemcích, využijí možnosti vybudování parkoviště na pozemku 

843/5 k.ú. Turnov, ve vlastnictví města. Nabídnutá kupní cena je 5.501.000,- Kč. Doručená nabídka 

splňuje všechny vyhlášené podmínky. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 
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V diskusi zaznělo: když se cena rozpočítá na m2, tak to vychází cca 2000Kč; ano na Hruštici jsme 

pozemky prodávali mezi 1500/1600 Kč/m2 

usnesení ZM č. 396/2016 
 

ZM bere na vědomí  

nabídku na odkoupení objektu bývalého kina Bio Ráj včetně pozemku  zastavěného objektem 

parc.č. 855/2 o výměře 1242 m2 a bezprostředně přiléhajících pozemků k tomuto objektu - 

parc.č. 855/18, p.č. 855/19, p.č. 843/30,  p.č. 843/11, p.č. 843/18, k.ú. Turnov o celkové výměře 

1549 m2 zaměřených geometrickým plánem č. 4217-139/2016. ZM schvaluje prodej uvedených 

nemovitostí do vlastnictví nově založené společnosti Dům Turnov, s.r.o. za kupní cenu 5.501.000 

Kč, která je cenou obvyklou.    

ZM ukládá OSM zajistit zpracování kupní smlouvy u právního zástupce a předložit ji ke 

schválení na prosincové zasedání zastupitelstva města. 

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

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

spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci   
 

Rozprava:  
      Na bytovou jednotku č. 81/3 byl vyhlášen prodej dne 29.9.2016 jejím vyvěšením na úřední desce 

města a podána inzerce o prodeji na inzertní server. Výběrového se konalo dne 7.11.2016 a dostavili se tři 

zájemci.  Všichni účastníci složili jistotu ve výši 50.000,- Kč, která byla vítězi převedena jako záloha na 

koupi a ostatním vrácena ihned po skončení řízení. Vítězem výběrového řízení se stal xxxxxxxxxxx s 

nejvyšší nabídkou kupní ceny 1.660.000,- Kč. xxxxxxxxx žádá o koupi bytové jednotky do 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Na bytovou jednotku č. 81/4 byl vyhlášen prodej dne 26.10.2016 jejím vyvěšením na úřední desce města a 

podána inzerce o prodeji na inzertní server. Výběrového řízení dne 23. 11. 2016 se účastnilo sedm 

zájemců. Všichni uchazeči složili jistotu ve výši 50.000,- Kč, která byla vítězi převedena jako záloha na 

koupi a ostatním vrácena ihned po skončení řízení. Vítězem výběrového řízení se stal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkovou kupní cenou 1.320.000,-Kč. xxxxxxxxx žádá o koupi 

bytové jednotky do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

      

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 397/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytové jednotky č. 81/3 vymezené v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož součástí je 

stavba: Turnov, čp. 81 byt. dům včetně podílu 8768/62847 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, za 

kupní cenu 1.660.000,-  Kč do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

usnesení ZM č. 398/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytové jednotky č. 81/4 vymezené v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož součástí je 

stavba: Turnov, čp. 81 byt. dům včetně podílu 6150/62847 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, za 

kupní cenu1.320.000,-- Kč, která je cenou v daném místě a čase obvyklou, do 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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8. Prodej pozemku parc.č. 1660/94, k.ú. Turnov, na pozemku stojí stavba: Turnov, 

čp. 1899, 1900, bytový dům - změna   
 

Rozprava:  
      Na základě projeveného zájmu Výboru samosprávy SBD Turnov bytového domu v Turnově č.p. 

1899, 1900 a 1901 Granátová ulice, sídliště Výšinka o odkoupení pozemku parc.č. 1660/94 o výměře 637 

m2, k.ú. Turnov pod výše uvedeným domem, zastupitelstvo města dne 25.8.2016 tento prodej schválilo 

usnesením ZM č. 313/2016. Pro tento případ byla cena obvyklá stanovena na 500 Kč/m2 (celkem 318.500 

Kč). Kupujícími pozemku parc.č. 1660/94, k.ú. Turnov jsou všichni jednotliví vlastníci bytových jednotek 

v domě č.p. 1899, 1900 a 1901, Turnov, velikost spoluvlastnického podílu na pozemku je totožný se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech domu. Po schválení ZM byl návrh kupní smlouvy 

předložen Stavebnímu bytovému družstvu Turnov, s výzvou na spolupráci ohledně podpisu kupní 

smlouvy jednotlivými kupujícími.  K podpisu smlouvy zatím nedošlo.  SBD Turnov nám oznámilo, že v 

září a v říjnu 2016 předávají na katastrální úřad ke vkladovému řízení převod tří bytových jednotek, tudíž 

dochází ke změně vlastníků u bytových jednotek  č. 1899/23,  č. 1901/4 a  č. 1990/17.  Vlastníkem byt. 

jedn.č. 1899/23 se stal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, byt. jedn.č. 1900/17 pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a byt. 

jedn.č. 1901/4 xxxxxxxxxxxxxxxxx.  Bylo třeba vyčkat na zavkladování těchto změn, aby se promítly i 

do kupní smlouvy na odkoupení předmětného pozemku. 

 

Diskuse: 0      

usnesení ZM č. 399/2016 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 313/2016. 

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

usnesení ZM č. 400/2016 
 

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 a to následovně:  

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 740/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 731/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 569/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 185/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 185/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 577/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 447/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 577/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/79348 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 577/39674 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 348/19837 

 manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 288/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 366/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 288/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 341/79348 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 341/79348 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 577/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 740/39674 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 569/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx -spoluvlastnický podíl 901/79348 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 288/19837 

Stavební bytové družstvo, Turnov - spoluvlastnický podíl 16033/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 732/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

 

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. 

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

9. Převod parkoviště u Kulturního centra Turnov s.r.o., na pozemcích p.č. 1525/2, 

1525/3 a 1540/2, do vlastnictví Města Turnov - darovací smlouva   
 

Rozprava:  
      S ohledem na problematickou vymahatelnost placení parkovného na parkovišti "U Raka", které je 

majetkem Kulturního centra Turnov, s.r.o. (dále jen KCT) došlo k jednání, pana starosty s panem 

Truckou, Mgr. Vaňátkem a Mgr. Peškem ohledně převodu parkoviště u KC Turnov - Střelnice do 

vlastnictví města. Jedná se o pozemky v k.ú. Turnov:  

- parc.č. 1525/2 o výměře 4996 m2, ostatní plocha, způsob využití parkoviště s parkovacím automatem 

PARKLINE,  

- parc.č. 1525/3 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp., tech.vyb. 

(trafostanice), zapsaná na LV 6486 - ČEZ Distribuce, a.s.  

- parc.č. 1540/2 o výměře 90 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň 

to vše včetně stavby  - stavební objekt komunikace - parkoviště 71 stání z toho 4 pro invalidy a účelová 

komunikace, zkolaudováno kolaudačním rozhodnutím ze dne 15.9.2003 č.j. SÚ/1288/330/A/2003/HEJ a 

parkovacího automatu PARKLINE. Bude-li parkoviště ve vlastnictví Města Turnov, dojde k lepší 

vymahatelnosti parkovného městskou policií. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Mikula, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: dozorčí rada KCT s tímto návrhem souhlasí a domnívá se, že by KCT nemělo 

provozovat parkoviště; je to správné, že by KCT nemělo provozovat parkoviště, ale proč se společnosti 
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v návrhu rozpočtu na rok 2017 navyšuje o tuto částku provozní příspěvek? Návrhem rozpočtu se zabýval 

finanční výbor, bude k němu pracovní porada zastupitelů; bude se moci vše připomínkovat      

 

usnesení ZM č. 401/2016 
 

ZM schvaluje  

převod pozemků z vlastnictví Kulturního centra Turnov, s.r.o. p.č. 1525/2, 1525/3 a 1540/2 v k.ú. 

Turnov o celkové výměře 5121m2 a stavby parkoviště vč. parkovacího automatu PARKLINE a 

účelové komunikace formou darovací smlouvy do vlastnictví Města Turnov. 

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

10. Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova 

Turnov   
 

Rozprava:  
      V roce 2016 byla vypracována projektová dokumentace na zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Husova 

Turnov pod  názvem " Zvyšování bezpečnosti chodců, stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova 

Turnov". Projektová dokumentace řeší bezpečnost chodců v této lokalitě především u křižovatky ulic 

Husova a Komenského, vybudování zálivů u autobusových zastávek, přechody pro chodce a 

bezbariérovost tohoto úseku ulice. Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 927 tis Kč vč. DPH. 

Program Státního fondu dopravní infrastruktury umožňuje podat žádost o dotaci na financování opatření 

ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2017 a náš záměr podmínky programu splňuje. 

Z rozpočtu státního fondu lze poskytnout příspěvek ve výši max. 85% celkových uznatelných nákladů. 

Stavba musí být realizována do 31.12.2017. 

 

Diskuse: 0     

usnesení ZM č. 402/2016 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování 

bezpečnosti chodců, stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov" a v případě získání 

dotace pro rok 2017 dofinancování neuznatelných nákladů a uznatelných nákladů ve výši min 

15%. 

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

11. Zdravé město a Místní agenda 21   
 

Rozprava:  
      Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v 

projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21. Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město 

jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli a 

dalšími subjekty z řad místních odborných i nevládních partnerů. Město Turnov během celého roku 

zapojuje veřejnost do řady projektů a kampaní, různá setkávání s veřejností, kulaté stoly na diskutovaná 

témata, přednášky a nejrůznější společenské a kulturní akce.  Pro správné fungování zdravého města je 

třeba úzkého kontaktu mezi úřadem, vedením města a obyvateli Turnova, a na to se zaměřují činnosti 

plánování s veřejností. Nejčastěji se opakuje setkávání s představiteli města respektive se starostou 

v různých lokalitách. Téměř každý měsíc zavítá starosta nebo místostarostky do jedné z částí Turnova, 

kde mají občané možnost dozvědět se nejnovější informace z radnice, novinky ve městě a připravované či 

dokončené investice. Dne 31.10.2016 se konalo veřejné fórum města.  Diskuse u devíti tematických stolů 

se zúčastnilo přes 60 občanů města. Vyprofilováno bylo 20 témat, která byla následně ověřována anketou.  

Během veřejné diskuse měli přítomní obyvatelé možnost nejen promluvit o problémech, které je tíží, ale 

také označit na mapě místa s širokou škálou emocí. Tímto se začala tvořit tzv. Pocitová mapa města 

Turnova. Pro zájemce, kteří se nemohli veřejného fóra zúčastnit osobně, byla možnost zapojit se také 

pomocí elektronické verze. Obě verze umožňovali jednoduchým způsobem označit místa, která v nás 
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vyvolají různé emoce. Pocitové mapy pocházejí ze zahraničí a do České republiky je přinesl Mgr. Jiří 

Pánek, Ph.D., který působí na Katedře rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci.  

Odkaz na pocitovou mapu Turnova: http://pocitovamapa.nszm.cz/turnov-2016/nahled 

Elektronického hlasování o prioritách Turnova se zúčastnilo 136 respondentů. 

Pořadí priorit ověřené anketou: 

1. Řešení prostoru za masnou – vybudování nového centra Turnova (park, obchody, bydlení) 

2. Zaměřit se na nebezpečná místa v Turnově 

3. Obchvat Turnova (S5) 

4. Budování infrastruktury pro aktivní mobilitu a podporu pohybu (stanoviště s venkovními 

prvky,fitness parky, seniorparky, street parky) 

5. Vytipovat nevzhledné kouty města a vyřešení jejich situace 

6. Zlepšení průjezdu Turnova pro cyklisty 

7. Zřízení chybějící občanské vybavenosti v Turnově II. 

8. Zřízení pěší nebo klidové zóny v centru města 

9. Výstavba nových startovacích bytů pro mladé rodiny 

10. Podpora cyklodopravy ve městě (vybudování úschovny kol, rozšíření cyklostezek) 

11. Vybudování herních prvků pro velké děti v parku u letního kina 

12. Vybudovat vyhovující prostory pro oddělení následné péče 

13. Alzheimer centrum - vybudování oddělení při DD Pohoda 

14. Zajistit zklidnění průmyslové zóny Vesecko a Nudvojovice 

15. Rozšíření nebo nové trasování cyklostezky  z Turnova do Dolánek  

16. Vybudovat terapeutické venkovní zázemí pro seniory v areálu nemocnice 

17. Vybudování nové budovy knihovny (Skálova ul. ) 

18. Péče os távající bytový fond 

19. Lesopark na Lukách 

20. Zákaz masek klaunů  

 

Výstupy z fóra zdravého města budou zveřejněny na webových stránkách v sekci Zdravého města.  

 

Diskuse: p. Báča, p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: hlasovalo pouze 136 osob, což není ani 1% obyvatel; bylo by lepší vymyslet lepší 

systém hlasování; počet hlasů se může zdát nízký, ale patříme do celorepublikového průměru, nijak 

nevybočujeme; anketa trvala pouze 14 dní, jelikož dne 30. listopadu se uzavírá pro nás databáze na 

odeslání všech potřebných náležitostí; občané mohli hlasovat kladnými i zápornými hlasy 

 

usnesení ZM č. 403/2016 
 

ZM bere na vědomí  

výstupy z veřejného fóra konaného dne 31. 10. 2016 v rámci projektu Zdravé město a Místní 

agenda 21 ověřeného celoměstskou anketou. 

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

usnesení ZM č. 404/2016 
 

ZM bere na vědomí  

výstupy z pocitové mapy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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12. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Do diskuse se nepřihlásil žádný občan. 
 

V Turnově dne 28. listopadu 2016 

 

 

 
 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Arnošt Černý 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

 


