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Zápis 

11. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 12. 12. 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: Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Tomáš Hocke, 

Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, 

Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, Jiří Mikula, Ing. Vítězslav 

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

Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 

František Zikuda 

Nepřítomni: PhDr. Hana Maierová Bc. Zbyněk Báča, MUDr. Daniel Hodík, Tomáš 

Hudec, Ivan Kunetka, Jiří Rezler, Ing. Tomáš Tomsa 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová 

Ověřovatelé: Mgr. Jaromír Frič, Ing. Michal Kříž 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Přítomno 0 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.  
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1 Úvod   
 

Rozprava:  

usnesení ZM č. 405/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2 Odkoupení pozemků parc.č.1235/1, 1235/2 a 2971/3 vše v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
Dle přiloženého oznámení o výběrovém řízení č. HSM/211/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách, s 

datem vyhlášení 29.11.2016, Úřad pro zastupování státu (dále jen UZSVM) ve věcech majetkových 

vyhlásil prodej pozemků parc.č. 1235/1 orná půda, výměry 183m2, parc.č. 1235/2 ostatní plocha, výměra 

372m2 a parc.č. 2971/3 ostatní plocha, výměra 264m2 vše v k.ú. Turnov. Minimální kupní cena stanovena 

ve výši 55.000,- Kč, podmínkou účasti je složení kauce do 12.12.2016 ve výši 5.000,- Kč. 

 

Diskuse: p. Zikuda 

 

V diskusi zaznělo: je dobře, pokud se podaří městu tyto strategické pozemky získat do svého vlastnictví  

usnesení ZM č. 406/2016 
 

ZM schvaluje  

účast Města Turnova na výběrovém řízení prodeje pozemků parc.č.1235/1, 1235/2 a 2971/3 k.ú. 

Turnov. Pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním Města Turnova na 

výběrovém řízení č. HSM/211/2016 s následnou aukcí a stanovením maximální výše kupní ceny. 

Zároveň schvaluje znění typové kupní smlouvy, kterou se prohlášením, jež je přílohou nabídky, 

zavazuje Město Turnov v případě vítězství v soutěži uzavřít. 

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

3 Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
Do diskuse nebyl přihlášení žádný občan. 

 

Na přání zastupitelů byly poskytnuty informace k výběru nového loga Města Turnova. 

 

Město Turnov v současnosti využívá k prezentaci vůči veřejnosti nejčastěji znak města, kterým je lev na 

červeném poli. Znak města bude i nadále používán při slavnostních a oficiálních příležitostech. Pro běžné 

využití, jako jsou třeba kulturní, sportovní a další propagační akce by mělo být užíváno městské logo. 

Obdobně třeba se svým znakem a logem pracuje Liberecký kraj. Oficiálním logem města Turnova je 

prozatím silueta chrámu Narození Panny Marie s vybroušeným granátem. V komunikaci mezi Městským 

úřadem Turnov a veřejností se nyní nepoužívá jednotná grafika. Z tohoto důvodu se město Turnov 

rozhodlo vybrat nové městské logo pro sjednocení prezentace městského úřadu a aktivit města. Proces 

výběru začal v první polovině tohoto roku, kdy byla oslovena necelá desítka grafických studií 

(Mimomeze, Active Design, Just B., Hnízdo, grafické studio SUŠ, Hlawa design, Daku design, LLEV 

product design, DM Sputnik, MV Design) s žádostí o návrh loga. Zájem o zpracování návrhu nového loga 

projevila pětice grafických studií. Návrhy za celkovou hodnotu cca 30 tisíc korun byly předloženy Radě 

města Turnova, která postoupila tři návrhy do celoměstské veřejné ankety. Tato část je dalším kolem 

výběru, kdy žádáme Vás občany, aby také vyjádřili své sympatie a pomohli vybrat nové logo města 

Turnova.  

V zadání nového loga pro grafická studia byly následující požadavky:  
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- Logo by mělo obsahovat název: Město Turnov nebo alespoň Turnov 

- Logo může být doplněno i o Motto (např. srdce Českého ráje nebo jiné přízvisko – nebráníme se 

ani moderním verzím) 

- Logo by se mělo vymezovat oproti znaku města, kterému je častým používáním snižována 

slavnostní hodnota (Znak města bychom rádi používali pouze u slavnostnějších příležitostech.) 

- Logo by mělo odrážet postoj města, které staví na dlouhodobé historii a je na svou minulost 

pyšné, ale snaží se žít v současnosti a budovat zdravé město pro budoucí generace (informace o 

městě byly grafických studiím poslány) 

- Logo chceme užívat pro jednotnou prezentaci městského úřadu a aktivit města – tzn. logo bude na 

webových stránkách, na plakátech, propagačních materiálech, vizitkách, hlavičkovém papíře 

úředních dokumentů a dopisů, tiskových zprávách, tiskovinách a dalších médiích, diplomy, 

pozvánky 

- Chceme důstojnou a jednotnou prezentaci radnice respektive města směrem k občanům 

- Termín odevzdání návrhu loga bude 4. září a osobní prezentace bude v úterý 6. září 

- Prezentace návrhu loga bude: na propagačním předmětu (tužka, pero), na vizitce, hlavičkovém 

papíře a na webové stránky 

- Logo bude v černé, černobílé a barevné variantě 

Hlasování je možné na webových stránkách města Turnova do neděle 1. ledna 2017. Rada města 

vzhledem k velkému množství negativních reakcí dále zvažuje, zda hledat nové logo prostřednictvím 

oslovení dalších grafických studií či případně veřejnou soutěží. V případě, že bude nalezeno nové logo 

Turnova, bude následně zpracován celý grafický manuál pro jeho použití, stejně tak, jako mají ostatní 

města. Znak města bude ponechán pro důstojné užití při slavnostních a oficiálních událostech. Po 

ukončení hlasování jsme předpokládali, že vše bude prezentováno na zasedání Zastupitelstva města, které 

rozhodne, zda se přikloní k veřejnému hlasování či vybere jinou variantu.  

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke, p. Červinková, p. Loukota, p. Houšková, p. Kordová, p. Soudský 

 

V diskusi zaznělo: stávající logo velmi kvalitně vystihuje Město Turnov, stálo by za zvážení, zda 

neoslovit autora loga, zda by jej nezmodernizoval, doplnil o grafický manuál atd.; takto jak diskutujeme, 

jsme možná měli diskutovat ještě před veřejným hlasováním; v žádném případě jsme zastupitele nechtěli 

obcházet, materiál by se k vám dostal a ZM by mělo poslední slovo; byla by možná vhodná veřejná soutěž 

s odbornou komisí, která by vše předjednala, a nám by byl předložen výsledek, o kterém bychom 

hlasovali; veřejná soutěž je celkem náročná a drahá, zadávací podmínky, porota – např. Prostějovu se 

sešlo 250 návrhů, žádný nevyhovoval, soutěž byla zrušena a zpracování loga zadali jednomu určitému 

grafikovi; Liberecký kraj také vyhlásil veřejnou soutěž, kterou posléze zrušil; v případě veřejné soutěže je 

třeba si stanovit limit – 500 tis. Kč či 1 mil. Kč…; v rozpočtu máme na celý grafický manuál 100 tis. Kč; 

od veřejnosti jsme neslyšela žádné negativní reakce – grafika jde dopředu, ale s odstupem času je na 

zvážení, zda stávající logo neposunout také dopředu, zmodernizovat a stále u něho zůstat; jelikož se jedná 

o Turnov, kde máme spoustu umělců, proč třeba neoslovit SUPŠ, která by na tom pracovala?  

průzkum bez oficiálního hlasování – 3 varianty: oslovení pana Kučery – autora stávajícího loga – o  

oživení loga + logomanuál, veřejná soutěž, oslovení prověřených ateliérů 

 

Z průzkumu mezi zastupiteli vyšel závěr na oslovení pana Kučery o oživení stávajícího loga a zpracování 

logomanuálu. 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 

V Turnově 13. prosince 2016 

 

 

………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Michal Kříž 

ověřovatel zápisu 
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