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Zápis 12.  

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 15. 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: 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, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar 

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

DiS., František Zikuda 

Nepřítomni: Mgr. Jaromír Frič, PhDr. Hana Maierová, Ing. Petr Soudský       

Ověřovatelé: Karel Jiránek, MUDr. Jiří Tomášek 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, p. Ciler – Technické služby Turnov, s. r. o. 

 

 

Přítomno 12 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:  
      p. Sekanina – návrh na stažení bodu č. 4 smlouva na prodej Bio ráj – smlouva není k dispozici  

 

usnesení ZM č. 407/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně stažení bodu č. 4. 

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

2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2016   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2016.  

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 3.063 tis. Kč, v této částce je zejména navýšení v nedaňových 

příjmech o 1.548 tis. Kč (především příjem za platby od podnikatelů za odvoz odpadu 490 tis. Kč, za 

služby a nájemné hřbitovy 602 tis. Kč, za služby za věcná břemena 100 tis. Kč a za odvod z investičního 

fondu od příspěvkové organizace ZŠ Žižkova na spoluúčast při rekonstrukci šaten 114 tis. Kč), navýšení v 

kapitálových příjmech o 662 tis. Kč (přijaté finanční dary na úpravy dětských hřišť v Turnově a finanční 

příspěvek na komunikaci a inženýrské sítě na Károvsku) a navýšení v transferech – získané dotace ve výši 

853 tis. Kč (především 448 tis. Kč z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko pro poskytovatele sociálních služeb, 307 

tis. Kč na 3. etapu rozšíření městského kamerového dohlížecího systému z MV, 563 tis. Kč z MZe na 

výdaje lesního hospodáře a snížení dotace z MK na regeneraci městské památkové zóny o 412 tis. Kč).  

 

Celkové výdaje se navyšují o 3.125 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 4.275 tis. Kč a kapitálové 

výdaje se snižují o 1.150 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací 1 mil. Kč (viz 

tabulka č. 1), navýšení nespecifikované rezervy o částku 4,9 mil. Kč, snížení úhrady TST smlouva o 1 

mil. Kč z důvodu úspory na zimní údržbě a přesunu části nákladů ve výši 1,5 mil. Kč do roku 2017 na 

opravu střešní krytiny kaple na Valdštejně z důvodu nutného statického zajištění krovu. V kapitálových 

výdajích se snižuje kapitola odboru správy majetku – viz tabulka č. 2.  

 

Financování se navyšuje o částku ve výši 62 tis. Kč, zapojení počátečního stavu fondu kulturního, 

sportovního a fondu občanských obřadů. Návrh rozpočtu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný, tj. 

rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.  

 

Diskuse: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor nemá připomínek k navrhovanému rozpočtovému opatření 

 

usnesení ZM č. 408/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

347.578.956 Kč, navýšením o částku 3.062.453 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

381.790.106 Kč, navýšením o částku 3.124.353 Kč, a financování na částku ve výši 34.211.150 

Kč, navýšením o částku 61.900 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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3. Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2017.  

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Špetlík, p. Hocke, p. Mikula, p. Loukota 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor návrh rozpočtu projednal před změnami; s úpravami za sebe nemám 

problém; u prodeje pozemků na Vesecku je otazník – jak pokračuje kauza Walderode?; zatím nijak, 

s naším právním zástupcem se snažíme odejmout plombu, ale zatím se nám nedaří; v návrhu rozpočtu 

nejsou zahrnuty peníze na analýzu vodohospodářského majetku, tudíž rozpočet nepodpořím; škoda, že 

tato připomínka nebyla sdělena při projednáváních; je dobře, že v rozpočtu jsou zahrnuty peníze na 

rekonstrukci toalet školy ve Skálově ulici; bylo by dobré aspoň po částech začít s výměnou oken, které 

jsou již přežité; snažíme se o rozšíření památkové zóny, abychom mohli peníze, které na její opravu 

dostáváme uplatňovat a nemuseli bychom je vracet zpět; rekonstrukce umýváren na ubytovně při 

nemocnici jsou již hotové v letošním roce – děkuji městu, že tento svůj majetek opravuje 

 

usnesení ZM č. 409/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočet města na rok 2017 jako přebytkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2017. Závazné 

ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 325 357 440,00 Kč 

z toho: 

daňové příjmy 225 265 000,00 Kč 

nedaňové příjmy 56 813 000,00 Kč 

kapitálové příjmy 12 030 000,00 Kč 

transfery 31 249 440,00 Kč 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 318 744 600,00 Kč 

z toho: 

běžné výdaje 268 047 600,00 Kč 

kapitálové výdaje 50 697 000,00 Kč 

Financování ve výši 6 612 840,00 Kč 

z toho: 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 12 837 000,00 Kč 

splátky půjček – 19 449 840,00 Kč. 

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

usnesení ZM č. 410/2016 
 

ZM schvaluje  

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši 

a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze č. 1. 

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

  

4. Prodej bývalého kina, ul. Žižkova, Turnov - znění kupní smlouvy   
 

Rozprava:  
      Bod stažen z programu jednání. 
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5. Prodej pozemku pod garáží parc.č. 2493/6 v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      V ul. Šlikova, Turnov, je ve vlastnictví Města Turnov pozemek parc.č. 2493/6 zast.pl. o výměře 26 

m2 k. ú. Turnov, zastavěn zděnou garáží ve vlastnictví soukromé osoby. Pro nápravu stavu byl zjištěn na 

katastru nemovitostí vlastník, kterým je xxxxxxxxx. Po naší výzvě se na nás xxxxxxx obrátil s nabídkou 

na odkoupení pozemku parc.č. 2493/6 zast. pl. v k.ú. Turnov pod garáží. Za odkoupení pozemku nabízel 

1.000 Kč/m2, tj. celkem 26.000 Kč. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Šorejs, p. Těhníková 

 

V diskusi zaznělo: cesta je značně využívaná a chtěli bychom s ní v příštím roce něco udělat; upravit 

článek 6 – doplnit - po zaplacení kupní ceny; jak se to má s ostatními pozemkami? Chtěli jsme to 

projednávat jako celek; na jednom z pozemků stojí garáž a jeden slouží jako přístup k jinému pozemku a 

je tam majetkový problém, který až bude vyřešen, tak s tím přijdeme na ZM; nechceme prodávat 

pozemky dříve, dokud nevíme, zda je budeme potřebovat 

 

usnesení ZM č. 411/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p.č. 2493/6 o výměře 26m2 v k.ú. Turnov do vlastnictví xxxxxxxxxxx, majitele 

garáže stojící na tomto pozemku, za cenu ve výši 26.000,- Kč, které je cenou v daném místě a 

čase obvyklou. 

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

6. Prodej části pozemku parc.č. 863/1 k.ú. Turnov u domu čp. 520, ul. Žižkova   
 

Rozprava:  
      Společnost NOKERI s.r.o. je vlastníkem dvou nebytových jednotek č. 520/6 a č. 520/7 v přízemí 

bytového domu čp. 520 v ulici Žižkova, na parcele č. 860 k.ú. Turnov. Z důvodu záměru vybudování čtyř 

bytových jednotek v těchto stávajících nebytových prostorách podala společnost NOKERI, s.r.o. žádost o 

odkoupení části pozemku 863/1 o výměře cca 391 m2, k.ú. Turnov, který je ve vlastnictví města. Jedná se 

o těsně přiléhající pozemek k domu čp. 520 ze strany od ulice Alej legií. Na požadovaném pozemku 

budou vybudovány podesty, ze kterých bude umožněn vstup vždy do dvou bytových jednotek a dále 

soukromá parkovací místa pro nové bytové jednotky. Výměra převáděné části pozemku parc.č. 863/1, k.ú. 

Turnov bude upřesněna geometrickým plánem. 
 

Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: k tomuto řešení se dospělo po několika kompromisních jednáních mezi investorem 

budoucích byt. jednotek a vedením města; po vytvoření koncepční studie celého okolí se mohlo dojít 

k diskusi na prodej pozemků; je to nelogické prodávat pozemky pouze jednomu nájemci, když jich je tam 

více; je to kompromis, jinak bychom to nedokázali vyřešit 

 

usnesení ZM č. 412/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej části pozemku parc.č. 863/1, k.ú. Turnov o výměře 391 m2 za cenu obvyklou v daném 

místě a čase ve výši 1.000 Kč/m2 do vlastnictví spol. NOKERI s.r.o., na výstavbu nových vstupů 

a soukromých parkovacích stání u domu čp. 520 v ul. Žižkova, Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  
 



5  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 15. 12. 2016 

7. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí u domu čp. 778, Turnov - změna 
 

Rozprava:  
      ZM dne 26. 9. 2016, usnesením ZM č. 337/2016 schválilo směnu pozemků na Havlíčkově náměstí v 

Turnově. Hlavním úkolem této směny je získat do vlastnictví města pozemky, přes které je studií 

parkoviště za Vesnou, na pozemcích p.č. 1427/1, 1427/2, k.ú. Turnov, navržený vjezd z Havlíčkova 

náměstí.  
 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 413/2016 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 337/2016. 

 

ZM schvaluje  

směnu pozemku parc.č. 1427/8 zahrada o výměře 12 m2, k.ú. Turnov a pozemku parc.č. 1465/5 

ostatní plocha o výměře 5 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým plánem č. 4227-71/2016 

ve vlastnictví podílových spoluvlastníků - xxxxxxxxxxx (podíl 8730/28330), xxxxxxxxxxx 

(podíl 9795/28330), xxxxxxxxxxxxx (podíl 9805/28330) do vlastnictví Města Turnov za 

pozemek parc.č. 1427/15 zahrada o výměře 17 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým 

plánem č.4227-71/2016 ve vlastnictví Města Turnov do podílového spoluvlastnictví soukromých 

osob -  xxxxxxxxxxxxxx (podíl 8730/28330), xxxxxxxxxxxxx (podíl 9795/28330), 

xxxxxxxxxxxxxx (podíl 9805/28330). 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1427/16 zahrada o výměře 60 m2, k.ú. Turnov, 

zaměřeného geometrickým plánem č. 4227-71/2016 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

kupní cenu ve výši 150.000 Kč (tj. 2.500 Kč/m2), která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

8. Majetkové vypořádání pozemků u gabionové zdi podél chodníku v Sobotecké ul., 

Turnov   
 

Rozprava:  
      V návaznosti na stavební úpravy rekonstrukce v Sobotecké ul. byla podél chodníku vystavěna 

vlastníkem sousedních pozemků, v areálu Dioptry, parc.č. 1813/46 a parc.č. 1813/33 společností 

KONTAKT-služby motoristům gabionová zeď. Tato opěrná stěna je umístěna na pozemcích parc.č. 

3490/1 a parc.č. 3497/3 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov a pozemku parc.č. 1813/46 ve vlastnictví 

společnosti KONTAKT-služby motoristům s.r.o. (dále jen spol. KONTAKT). Stěna byla geometricky 

zaměřena geometrickým plánem č. 4210-129/2016, kterým bylo zjištěno, že za ní zůstávají zbytkové části 

z pozemku parc.č. 3490/1 vznikl odměřením pozemek parc.č. 3490/5 o výměře 10m2, z části pozemku 

parc.č. 3497/3 vznikly odměřením pozemky parc.č. 3497/25 o výměře 24m2 a parc.č. 3497/26 o výměře 

7m2, které má zájem odkoupit spol. KONTAKT do svého vlastnictví. A z části pozemku 1813/46 ve 

vlastnictví spol. KONTAKT vznikl odměřením pozemek parc.č. 1813/48 o výměře 1m2, který má zájem 

odkoupit Město Turnov. Z geometrického plánu vyplývá, že by mělo dojít k majetkoprávnímu vypořádání 

pozemků. 

 

Diskuse: p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: doplnění do kupní smlouvy, článek 7 – po zaplacení kupní ceny v článku 5 
 

 



6  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 15. 12. 2016 

usnesení ZM č. 414/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej zbytkových pozemků parc.č. 3497/25, 3497/26 a 3490/5 o celkové výměře 41m2,  v k.ú. 

Turnov, odměřených geometrickým plánem č. 4210-129/2016 z vlastnictví Města Turnov do 

vlastnictví spol. KONTAKT - služby motoristům, spol. s.r.o. za kupní cenu 150,- Kč/m2 

stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v daném místě a čase obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 415/2016 
 

ZM schvaluje  

koupi zbytkového pozemku parc.č. 1813/48 o výměře 1m2 v k.ú. Turnov, odměřeného 

geometrickým plánem č. 4210-129/2016 z vlastnictví spol. KONTAKT - služby motoristům, 

spol. s.r.o. do vlastnictví Města Turnov, za kupní cenu 150,- Kč/m2 stanovenou znaleckým 

posudkem jako cenu v daném místě a čase obvyklou. 

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

9. Dotace IROP na vybudování chodníků v ul. Sobotecká a Mašovská   
 

Rozprava:  
      Mezi prioritami zastupitelstva na období 2014-2018 je uveden na 4. místě chodník v Mašovské ulici 

(od Sobotecké ul. na náves) a na 6. místě chodník v Sobotecké ulici směrem na Kadeřavec. 

 

Odhad financování projektu: 

Evropská unie  85%   8.900.000 Kč 

Státní rozpočet 5%      525.000 Kč 

Vlastní zdroje 10%    1.075.000 Kč 

Celkem    10.500.000 Kč 

 

Harmonogram projektu: 

12/2016 – kompletní dopracování projektové dokumentace včetně rozpočtu 

1-2/2017 – podána žádost o stavební povolení 

1-2/2017 – zpracování studie proveditelnosti 

Zač. 2/2017 - podání žádosti o dotaci na IROP (vzhledem k očekávánému zájmu žadatelů bude potřeba 

podat žádost co nejdříve) 

8/2017 -1/2018 – vyhodnocení žádostí o dotaci a rozhodnutí 

1-2//2018 – realizace výběrového řízení na dodavatele 

3-12/2018 – realizace chodníků včetně cca 1. žádosti o platbu 

1/2019 – vyúčtování (2. žádost o platbu) 

 

usnesení ZM č. 416/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr na realizaci projektu „Chodník Turnov – Mašovská, Sobotecká IV. etapa“ v nákladech cca 

10,6 mil Kč a podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 417/2016 
 

ZM schvaluje  

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

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Chodník Turnov – Mašovská, Sobotecká 

IV. etapa“. 

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

10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Diskuse: xxxxxx – občan, xxxxx – občan, p. Hocke, p. Hodík, p. Hudec, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: žádost na opravu lávky v Dolánkách – povolené šrouby; požadavek na změnu členů 

dopravní komise; velké množství členů; střet zájmů některých členů komise; požádáme předsedu 

dopravní komise pana Vašáka o jeho stanovisko; jednání komise jsou náročná; odbornost členů je 

komplikovaná – my nemůžeme nikomu říkat, kdo v komisi může či nemůže být; je na politické straně, 

aby vybírala v hodného kandidáta; cedule na Zelené cestě omezující rychlost na 30km/h je jich tam 

celkem dost a jsou značně veliké; cedule splňují předepsané parametry a my bohužel jinak nejsme schopni 

vymezit zónu 30km/h než takto umístěnými cedulemi; v ulici 28. října omezení rychlosti bylo také a 

někam zmizelo – v této době jsem dostal pokutu; omezení se posunulo; přechod pro chodce zmizel u 

Mariánského kostela rekonstrukcí silnice; proč se tam nevrátí zpět? My nemůžeme jen tak někde si 

namalovat přechod; rozhodnutí o umístění přechodu řeší dopravní inspektorát – proběhne sčítání a na 

základě statistiky nehodovosti rozhoduje, zda je přechod třeba či nikoli; jedná se o státní správu; 

seznámíme pana předsedu s vaším požadavkem 

 

 
 

ZM navrhuje  

RM redukci členů dopravní komise a doporučuje složení komise p. Kos, p. Vašák, p. Vaňátko, p. 

Grund, p. Vojtíšek, která předloží návrh radě města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/4/8] – nebylo přijato 

 

Nebylo přijato žádné usnesení 
 

11. Přestávka   
 

12. Obecně závazná vyhláška - školské obvody mateřských škol   
 

Rozprava:  
      §179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ukládá obci povinnost stanovit školské obvody spádové školy a je-li v obci 

více mateřských škol zřizovaných obcí, pak musí stanovit obec školské obvody obecně závaznou 

vyhláškou.  Z uvedeného důvodu byla vytvořena obecně závazná vyhláška, která upravuje spádové oblasti 

mateřských škol. Vznikly dva spádové obvody: 

1. pro území města Turnov (vyjma ulic Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad 

Hájkem, Pelešany, U Lomu, U Školy, Sobotecká od křížení s ul. Mašovská (tj. od odbočky na Pelešany) 

směrem dále na Modřišice-Podháj) 

- do tohoto obvodu spadá sedm mateřských škol dle přiloženého návrhu 

  

2. pro území a ulice: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, 

U Lomu, U Školy, Sobotecká od křížení s ul. Mašovská (tj. od odbočky na Pelešany směrem dále na 

Modřišice-Podháj) 

- do tohoto obvodu spadá Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
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Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 418/2016 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku č. …/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 

zřízených městem Turnov, s účinností od 1. ledna 2017. 

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

13. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov   
 

Rozprava:  
      Stávající pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 

neumožňují nyní uspokojit v plné výši všechny požadavky žadatelů o dotaci. Tato skutečnost se projevila 

při rozdělování dotací za rok 2016, zejména v požadavcích na financování sportovní činnosti a na 

proplácení nájmů za sportoviště, která jsou spolky využívána pro hlavní sportovní činnost a jsou ve 

vlastnictví Městské sportovní Turnov s.r.o., případně města Turnov.  

 

Hlavní změny v pravidlech: 

- částka v řádku dotace sportovním spolkům v rozpočtu města do konce volebního období bude max. 6 

mil. Kč/rok. V okamžiku, kdyby došlo k systémovému odchodu některých spolků do dotací pro 

volnočasové aktivity, bude poníženo i toto zastropení. 

- v Pravidlech pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov bude 

upraveno zastropování dotací na nájmy do výše 450 tis. Kč/rok/spolek, zastropování dotací na 

registrovanou mládež do výše 200 tis. Kč/rok/spolek, zastropování dotací na trenéra mládeže 50 tis. 

Kč/rok/oddíl, u všech sloupců bude možné provést poměrové krácení. 

 

V rámci sportovního fondu navrhujeme ZM vzhledem k počtu žádostí a výši vyplácených dodací navýšit 

tento řádek o 50 tis.Kč. Po první výzvě bude vyhodnocen počet akcí a jejich podpora a případně 

rozhodnuto o dalším navýšení. Žádosti o dotace do sportovního fondu jsou otevřeny všem subjektům. 
 

Diskuse: p. Svobodová, p. Hocke, p. Tomsa, p. Hudec, p. Sekanina, p. Báča, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: sportovní komise nepřijala žádné konkrétní usnesení k úpravám, ale přijala usnesení o 

navýšení částky pro hokejový klub; je třeba rozpočet vnímat celkově; navýšila se částka pro sportovní 

kluby na 6 mil. Kč, což je nejvíc za poslední roky; pro nás je zásadní, abychom optimalizovali příspěvky 

na běžný provoz; v pravidlech je uzavřený počet spolků, které každý rok žádají o podobnou částku peněz; 

my tímto stropem chceme říci, že do určité výše jsme schopní přispívat, ale pak by se měl klub snažit sám 

pomocí členských příspěvků či sponzorů; hala byla stavěna pro veřejnosti, nikoli pro hokejisty; hodiny 

pro veřejnost hájíme a mělo by jích být stejně jako v loňském roce; pro příští rok chceme na začátku 

sezóny stanovit hodiny pro veřejnost, a pak teprve pro hokejisty; sportovní spolky by měly dokládat to, 

zda žádaly o dotaci i někde jinde - aby byla vidět snaha; nebráníme se tomu, přehledy o čerpáních dotací 

vyžadujeme; celá částka 6 mil. Kč u spolků neskončí, městu se vrátí např. v nájmech; pravidla se dělají 

gumová – když nějakému spolku klesne členská základna, jinému zase stoupne; platí to, že když by 

nějaký klub razantně posílil, mohl by „vyzobat“ prostředky, které jsou určeny pro všechny; přispívá se i 

na neregistrované mládežníky – 100 Kč na osobu 
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usnesení ZM č. 419/2016 
 

ZM schvaluje  

nové znění Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov dle předloženého návrhu. Nově je v Pravidlech pro poskytování dotací sportovním 

spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov stanovena možnost poměrově krátit u všech 

dotovaných oblastí požadavky dle finančních prostředků schválených na daný kalendářní rok 

zastupitelstvem města a zároveň je stanovena maximální možná výše dotace pro jednotlivé 

dotované oblasti - na nájmy max. výše 450 tis. Kč/rok/spolek, na registrovanou mládež max. 200 

tis. Kč/rok/spolek, na trenéra mládeže max. 50 tis. Kč/rok/oddíl. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/1/5] 
  

14. Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova s 

platností od 01.01.2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám tímto k projednání návrh Pravidel pro poskytování finančních prostředků na 

podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 

s platností od 01.01.2017. Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016 (dále 

pravidla) byla schválena zastupitelstvem města dne 28.01.2016, usnesením č. 12/2016, pouze na jeden 

rok. Důvodem byla ta skutečnost, že se předpokládala změna právních předpisů upravujících financování 

registrovaných sociálních služeb formou vyrovnávací platby. Je třeba upravit tato pravidla od roku 2017 

na delší časové období, protože se zatím nepředpokládá zásadní změna zákonů. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 420/2016 
 

ZM schvaluje  

Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova s účinností od 01.01.2017. 

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

15. Mateřská a základní škola Sluníčko - vybudování zázemí pro sociální službu   
 

Rozprava:  
      V srpnu 2016 ZM podpořilo záměr na vybudování zázemí pro sociální službu osobní asistence v MŠ a 

ZŠ Sluníčko. V suterénu se nachází nevyužité prostory výměníku. Nabízela 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. Již delší dobu poukazuje hygienická inspekce na 

nedostatečný počet sociálních zařízení pro děti v budově a je potřeba hygienické limity co nejdříve splnit. 

Při jednáních k projektu byla zmíněna nutnost bezbariérového přístup pro imobilní klienty a případně 

druhého východu do zahrady jako únikového. Náklady na realizaci byly  2,5 mil. Kč. Finanční prostředky 

jsme chtěli získat z IROP – výzva č. 29., předpoklad dotace 90%, 10% kofinancování.  

Následně se rozběhla projekční příprava a příprava žádosti o dotaci. 

 

 

5.10.2016 jsme v RM diskutovali o rozvojových záměrech v sociální oblasti a schválili jsme novou 

sociální službu denní stacionář při MŠ a ZŠ Sluníčko, která vzešla z potřeb cílové skupiny ( v tuto chvíli 
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zde ve škole 17 dětí s kombinovaným postižením využívá sociální službu v době vyučování, další skupina 

dětí je na ZŠ Zborovská, poptávka po sociální službě v odpoledních hodinách a o prázdninách je stále). 

Zázemí služby mělo být zakomponováno v plánovaném rekonstruovaném prostoru. Potřebnost nové 

sociální služby byla schválena i v Komunitním plánu na ZM dne 20.10.2016.  

 

Na konci října nám ale projektantem bylo sděleno, že uvedený záměr nedostal potřebná souhlasná 

vyjádření ze strany krajské hygienické stanice a hasičského záchranného sboru a jejich aktuální podmínky 

nejsme schopni zajistit. Žádost o dotaci do IROP k datu 27.10.2016 nebyla podána.  

Následně proběhla další jednání (OSM, projektant, ředitelka ZŠ, místostarostka ). Hledáme řešení pro:  

1/ vybudování zázemí pro sociální službu ( v současné době není a je potřebnost další sociální služby)  

2/ vybudování potřebného počtu toalet v MŠ pro zachování stávající kapacity MŠ ( dle aktuální normy 

chybí toalety pro jednu celou třídu )  

3/ vybudování výtahu v objektu ( nyní řešeno plošinou, která je na hranici své živostnosti, vzhledem počtu 

dětí, které ji využívají a její denní frekvenci není zcela optimální)  

O záměru jednala RM dne 7.12.2016. Diskutovány byly další případné možnosti pro vybudování zázemí 

na sociální službu ( nástavba, přístavba k objektu školy, řešení zázemí soc. služby v rámci řešení občanské 

vybavenosti v Turnově II). Rada města nepřijala žádné usnesení a záměr na vybudování zázemí pro 

sociální službu při MŠ a ZŠ Sluníčko bude předmětem dalších jednání. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 421/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu řešení záměru na vybudování zázemí pro sociální službu při Mateřské a 

základní škole Sluníčko, příspěvková organizace. 

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

16. Stížnost obyvatel okrajové části města Turnova - Konělupy na svoz odpadu   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám reakci občanů na omezení svozu odpadu lokality Konělupy, kterou občané 

adresovali radě města i zastupitelstvu.  Dále předkládám vyjádření Technických služeb Turnov, s. r. o., 

které svoz zajišťují. V podkladu pro jednání ZM dne 26. 9. 2016 bylo v návrhu na úpravu omezení svozu 

uvedeno: „domluvené místo pro otáčení na soukromém dvoře“, míněno u Bičíkových na konci 

komunikace v Konělupech.  Bohužel za podmínek na podzim a v zimě, nastávají problémy při otáčení na 

soukromém dvoře, auto rozjezdí soukromý prostor.  V lokalitě Konělupy, kde je na vícero místech zúžený 

průjezd couvají technické služby s technikou až 300 m. Rádi bychom zde vybudovali místo pro otáčení 

vozidel, proto RM uložila odboru správy majetku toto místo vybudovat, ovšem na vytipovaný pozemek 

v soukromém vlastnictví probíhá dědické řízení, což vybudování tohoto místa komplikuje. Proto společně 

s technickými službami navrhujeme ponechat omezení svozu do té doby, než se vybuduje místo pro 

otáčení vozidel při komunikaci (souhlas vlastníků, projekt, stavební povolení, vybudování). Místo pro 

otáčení by pomohlo samotné lokalitě. 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Hocke, p. Ciler, p. Báča, p. Svobodová, p. Hodík, p. Sekanina, p. Loukota, p. 

Kordová, p. Černý, p. Kunetka, p. Tomášek, p. Zikuda, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx 

 

V diskusi zaznělo: bylo nabídnuto p. Hudcem a panem Hodíkem, že budou zajíždět do Konělup svážet 

odpad; vyzkoušeli jsme všechno možné a stále se ukazuje, že couvat celých 300m je nebezpečné; jednou 

se to povede každému, ale opakovaně v různých počasích to snadné není; před 3 – 4 roky se na konci 

vybudoval pevný plot, který v minulosti tam nebyl, a dalo se otáčet; když tam nacouváte, nevíte, co vás 

čeká, nevidíte na konec cesty; jen tak hrábnout do břehu se nedá – jednak nemáme geologický průzkum, 

projekt ani stavební povolení; stavební zákon říká, co si může stavebník na svém pozemku postavit bez 

stavebního povolení – určuje např. výšku opěrné zdi; není bezpečné hrábnout do svahu, a nechat jej 
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nezpevněný; jakmile bude vyřešeno dědické řízení, správa majetku bude moci řešit projekt na vybudování 

točny; pokud se nepřijme navrhované usnesení, stále platí původní 

 
 

ZM schvaluje  

omezení svozu odpadu v lokalitě Konělupy do doby vybudování místa pro otáčení vozidel při 

komunikaci v Konělupech. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/8/4] – nebylo přijato 
  

17. Zřizovací listina Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace s 

účinností od 1.1.2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám ke schválení upravenou zřizovací listinu příspěvkové organizace Turnovské 

památky a cestovní ruch, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2017. 

 

Důvodem úprav je skutečnost, že organizace se od 1. 10. 2016 stala plátcem DPH (obrat organizace 

dosáhl 1 mil.Kč). S přechodem souvisí potřebné práce a legislativa. 

a) Přihlášení na finanční správu. 

b) Nutné administrativní práce a legislativa ve vztahu k dodavatelům a odběratelům.  

c) Úprava směrnice o doplňkové činnosti a vytvoření nové směrnice k DPH a jejímu 

průkaznému vykazování. 

d) Úprava majetkoprávních vztahů a tím úprava zřizovací listiny, která byla vypracována ve spolupráci 

s daňovým poradcem Ing. Nejezchlebem 

Zřizovací listina je navržena tak, že většina činností, které jsou v rámci příspěvkové organizace 

prováděny, jsou zařazeny do činnosti hlavní. Pokud zřizovatel (Zastupitelstvo Města) chce, aby 

turista měl celkový servis (možnost nákupu zboží bez ohledu na jeho ziskovost či ztrátovost).  

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Červinková, p. Hudec, p. Uchytil, p. Sekanina, p. Kunetka, p. Kordová, p. 

Kříž, p. Bursa – občan, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: proběhla informace, že by měla být zrušena restaurace, co místo ní má být? V lednu 

2017 se bude projednávat petice za zachování Lifefood restaurace; RM pověřila odbor správy majetku 

vypracováním studie na návštěvnické centrum; samozřejmě tento záměr bude projednávat ZM; osobně se 

jednalo s nájemci, kdy jim bylo sděleno, že není nic rozhodnuto; vypracovaná studie má říci, zda v těchto 

prostorech lze zřídit návštěvnické centrum; studie by měla být hotová na konci ledna; stále o sobě 

tvrdíme, že jsem centrum Českého ráje, z tohoto důvodu RM pověřila OSM; na vás – zastupitelích bude 

zvážit, zda je lepší mít v nájmu restauraci či návštěvnické centrum; až materiál přijde na projednávání 

ZM, bylo by dobré celé návštěvnické centrum popsat tak, abychom pochopili, co by mělo splňovat; 

kvalita návštěvnického centra nezávisí na jeho velikosti; materiál pojednává o změně zřizovací listiny 

nikoli o návštěvnickém centru; naše „IČKO“ je nejnavštěvovanějším v celém Českém ráji a jeho 

návštěvnost vzrostla min. trojnásobně;  

 

usnesení ZM č. 422/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace s 

účinností od 1. 1. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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18. Valná hromada Krajské nemocnice Liberec a. s. - pozvánka   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvech  akcionářů KNL a.s. by měla být projednána nominace zástupce na Valnou 

hromadu, která je svolána na středu 4.1.2017 v 11.00 hod do kanceláře dr. Fianové. Z pozvánky jsou 

patrná rovněž navrhovaná usnesení a projednávaná témata. Nejdůležitějším je asi volba nové dozorčí 

rady. Kromě vlivu krajských voleb a tedy jmenování členů DR ze strany největšího akcionáře 

Libereckého kraje (Martin Půta, Lena Mlejnková, Jana Pastuchová, Michal Kříž) je vzhledem končícímu 

mandátu zástupců Turnova (mandát v dozorčí radě je na 3 roky) vhodné dovolit i stávající zástupce za 

Turnov Tomáše Hockeho a Jaroslava Knížka. 
 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 423/2016 
 

ZM volí  

do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. pana Ing. Tomáše Hocke, Ing. Jaroslava Knížka 

jako zástupce města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 424/2016 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 

4.1.2017 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a 

hlasoval pro navržená usnesení. 

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

19. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera   
 

Rozprava:  
      Vzhledem k členství Města Turnov v Mikroregionu Jizera, je nám předložena kontrolní zpráva o 

finanční činnosti za rok 2016, kterou je třeba schválit. 

 

Diskuse: p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: zpráva není podepsaná tak bychom ji měli pouze vzít na vědomí 

 

usnesení ZM č. 425/2016 
 

ZM bere na vědomí  

předloženou kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2016. 

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

V Turnově dne 21. prosince 2016 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Karel Jiránek 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

MUDr. Jiří Tomášek 

ověřovatel zápisu 

 


