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Zápis 

1.Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 01. 2017 

 

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: Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, 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, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František 

Zikuda 

Nepřítomni: Arnošt Černý, Ing. Tomáš Tomsa Bc. Zbyněk Báča, MUDr. Daniel Hodík 

Omluveni: Arnošt Černý, Ing. Tomáš Tomsa 

Ověřovatelé: Mgr. Michal Loukota, Ing. Miloslav Šorejs 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Jan Čermák - Geopark 

 

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. 
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1. Úvod   
 

Rozprava:  
      p. Hudec – doplnění informací k bodu č. 11  
 

usnesení ZM č. 1/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Plán odpadového hospodářství Města Turnov   
 

Rozprava:  
      Zákon o odpadech (§ 44) ukládá obcím s produkcí vyšší než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 

s produkcí vyšší než 1000 t ostatního odpadu za rok, povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství 

(POH) obce. Tento plán navazuje na plán kraje. Liberecký kraj vydal svůj plán odpadového hospodářství 

v únoru 2016 a naší povinností je zpracovat POH města do 12 měsíců. Návrh obsahuje zákonem 

stanovené části. Analytická část - hodnotí současný stav odpadového hospodářství města. Závazná část – 

obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadu a stanoví cíle a opatření pro nakládání s jednotlivými 

složkami odpadu – musí být v souladu s POH kraje. Směrná část – obsahuje návrhy na zlepšení systému 

města pro nakládání s odpady. Návrh POH města Turnov byl projednán na komisi pro životní prostředí a 

následně byl předán k posouzení na KÚLK. Dne 20. 12. 2016 jsme obdrželi vyjádření kraje, který nemá 

k našemu návrhu připomínky. Plán je zpracován na období 5 let. Zpracovala ho společnost ISES s.r.o. 

Plán odpadového hospodářství bude vyvěšen na webových stránkách Města, konkrétně u informací 

k odboru životního prostředí. 

 

usnesení ZM č. 2/2017 
 

ZM schvaluje  

Plán odpadového hospodářství města Turnov zpracovaný v prosinci 2016 s platností do roku 

2021. 

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

3. Rozpočtové opatření č. 6-7 na rok 2016   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc schvalovat nutné 

rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme 

schválené rozpočtové opatření č. 6 radou města dne 30. 12. 2016 usnesení č. 745/2016 – změnu rozpočtu 

na rok 2016. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 176.893 Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci 

roku. Celkové výdaje se navyšují o 176.893 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a 

zůstává na částce 34211 tis. Kč.  

V lednu 2017 bylo zjištěno, že došlo k tomu, že na položce 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

byly vyšší příjmy o 6.595 Kč, než se rozpočtovalo a protože rozpočtové opatření – finanční vztah 

k jinému rozpočtu, je povinné, předkládáme ještě tuto úpravu RO č. 7 na položce 4121 ke schválení. Po 

této úpravě se příjmy zvyšují o částku ve výši 6.595 Kč. Celkové výdaje se navyšují o 6.595 Kč, a to na ř. 

376 nespecifikovaná rezerva. Financování se nemění a zůstává na částce 34211 tis. Kč. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 3/2017 
 

ZM bere na vědomí  

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

347.755.849 Kč, navýšením o částku 176.893 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

381.966.999 Kč, navýšením o částku 176.893 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč. 

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

usnesení ZM č. 4/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 7 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 7 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

347.762.444 Kč, navýšením o částku 6.595 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 381.973.594 

Kč, navýšením o částku 6.595 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč. 

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

4. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017   
 

Rozprava:  
      Jedná se o rozdělení velké částky 33.096 tis. Kč, která vznikla částečně navýšením příjmů na straně 

daní (více o 5 mil.Kč), dle skutečnosti 2016 a zůstatku na účtu města k 1.1.2017 (více o cca 26 mil.Kč). 

Příjmy: 

navýšení v daňových příjmech o 5.000 tis. Kč - ř. 7 daň z příjmů právnických osob – dle skutečnosti 

z roku 2016, navýšení v nedaňových příjmech o 375 tis. Kč – ř. 85 nájemné z nebytových prostorů – 

nájemné od 1. 1. 2017 za hrad Valdštejn a informační centrum příspěvkovou organizací Turnovské 

památky a cestovní ruch, navýšení v transferech – získané dotace ve výši 1.803 tis. Kč – jedná se o dotaci 

– ve výši 450 tis. Kč (ř. 130) z GŘ HZS ČR na nákup požárního auta pro hasiče – přesun příjmu z roku 

2016, vyúčtování bylo odesláno až v prosinci, ve výši 960 tis. Kč (ř. 129) z Ministerstva kultury na hrad 

Valdštejn – dokončení střechy a fasáda kaple a oprava mostu, ve výši 150 tis. Kč (ř. 128) z KÚLK 

doplatek z roku 2016 na hrad Valdštejn – kaple a ve výši 243 tis. Kč (ř. 119) navýšení souhrnného 

dotačního vztahu dle avíza s přiznanou částkou pro rok 2017 ve výši 24.372.800 Kč. 

Navýšení ve financování na příjmové straně o 25.918 tis. Kč – zapojení počátečního stavu na účtech k 1. 

1. 2017 (ř. 403). 

Výdaje: 

Celkové výdaje se zvyšují o 33.096 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 3.696 tis. Kč a kapitálové 

výdaje se navyšují o 29.400 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad Valdštejn – střecha 

kaple – akce z roku 2016 (ř. 355 a 356) a navýšení nespecifikované rezervy o částku 932 tis. Kč na částku 

11.382 tis. Kč (ř. 282). V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru správy majetku -  např. o 

navýšení opravy komunikací o 3,5 mil.Kč, navýšení projekční přípravy o 3 mil.Kč, navýšení opravy 

městské organizace 0,8 mil.Kč, navýšení mimořádného přídělu do bytového fondu o 5 mil.Kč, navýšení 

MST, opravy hřišť o 0,5 mil.Kč, MST rozšíření občerstvení koupaliště 1 mil.Kč, obnova Metelkových 

sadů a dětského hřiště 6 mil.Kč, realizace Nového úřadu 8,5 mil.Kč, navýšení nové dětské hřiště na 

Turnově 2 o 0,5 mil.Kč. 

 

Diskuse: p. Uchytil 

V diskusi zaznělo: finanční výbor jednomyslně doporučuje ke schválení 
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usnesení ZM č. 5/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

332.535.240 Kč, navýšením o částku 7.177.800 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

351.840.200 Kč, navýšením o částku 33.095.600 Kč, a financování na částku ve výši 19.304.960 

Kč, navýšením o částku 25.917.800 Kč. 

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

5. Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 24. 11. 2016 usnesením č. 389/2016 schválilo přijetí 

dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč, na základě toho Vám předkládáme ke schválení podmínky pro 

výzvu k podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše 60 mil. Kč, stanovení 

základního hodnotícího kritéria pro zadání výzvy a návrh na jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící 

komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek na službu na akci „Dlouhodobý úvěr města 

Turnov ve výši 60 mil. Kč“. Na poptávku se nevztahují pravidla zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek – účinnost zákona od 1. 10. 2016. Současně se dle usnesení RM ze dne 11.1.2017 

provede přes EZAK veřejné vyhlášení poptávky k podání nabídky na úvěr s úvěrovým rámcem 60 mil. 

Kč. Peníze z úvěru budou použity na akce přesahující standartní možnosti rozpočtu města: realizace 

Nového úřadu, realizace ulice Nádražní, vodohospodářské akce za předpokladu získání dotace z OPŽP: 

Rekonstrukce úpravny vody Nudvojovice, Rekonstrukce ČOV Turnov, Vodovodní řady Vesecko a 

Ohrazenice. 

 

Diskuse: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor doporučuje ke schválení, pouze se drobně upravily podmínky – úvěr 

bez zajištění a splácení rovnoměrné 

 

usnesení ZM č. 6/2017 
 

ZM bere na vědomí  

oslovení 9 bankovních institucí a přes EZAK veřejně vyhlášení poptávky k podání nabídky na 

úvěr s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč. 

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

usnesení ZM č. 7/2017 
 

ZM bere na vědomí  

jmenování hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podání 

nabídek na dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč bankovními institucemi ve složení: 

1) Ing. Tomáš Hocke, 2) RNDr. Josef Uchytil, DiS. 3) Ing. Jaroslav Knížek, 4) Ing. Michal Kříž, 

5) Bc. Jana Chodaničová, náhradníci 1) Ing. Miroslav Šmiraus, 2) Mgr. Jana Svobodová, 3) Ing. 

Jaromír Pekař, 4) p. Karel Jiránek, 5) pí. Jana Kopečná. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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6. Vykoupení pozemků parc.č. 2001/1 a parc.č. 2001/2, k.ú. Turnov od podílového 

vlastníka   
 

Rozprava:  
      Jedná se o vykoupení 1/30 pozemků parc.č. 2001/1 ostatní plocha o výměře 24m2 a parc.č. 2001/2 

ostatní plocha  o výměře 306m2 (z velké části součást veřejné komunikace - příjezd do sídliště na 

Přepeřské podél firmy Univer), k.ú. Turnov. 

 

Diskuse: 0  

 

usnesení ZM č. 8/2017 
 

ZM schvaluje  

vykoupení vlastnického podílu 1/30 od xxxxxxxxxxx na pozemcích parc.č. 2001/1 a 2001/2 k.ú. 

Turnov do vlastnictví Města Turnov za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, celkem 1.100,- Kč, 

která je pro tento druh pozemků cenou v místě a čase obvyklou a úhradu nákladů spojených s 

odkoupením těchto pozemků. 

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

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

pro zastupování státu ve věcech majetkových   
 

Rozprava:  
      Na základě vyhlášení záměru Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) 

o prodeji pozemků parc.č. 1235/1, 1235/2 a 2971/3 vše k.ú. Turnov a zájmu Města Turnov o jejich 

odkoupení, se Město Turnov zúčastnilo výběrového řízení č. HSM/211/2016 konaného dne 14.12.2016. 

Podmínkou účasti na řízení bylo složení kauce ve výši 5.5 tis. Kč, která byla odeslána a potvrzena 

ÚZSVM ke dni 8.12.2016. Městem Turnov byla nabídnuta kupní cena ve výši 60tis.Kč, která se stala 

vítěznou nejvyšší nabídkovou kupní cenou. Vyvolávací cena byla 55 tis. Kč. Vítězství Města Turnov bylo 

ÚZSVM oznámeno dne 14.12.2016 a dne 21.12.2016 doručena kupní smlouva č.j. 

UZSVM/HSM/2880/2016-HSMM k podpisu. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 9/2017 
 

ZM schvaluje  

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Turnov, jako nabyvatelem a Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, jako prodávajícím, na koupi pozemků parc. č. 1235/1,1235/2 a 2971/3 

vše v k.ú. Turnov v souladu s usnesením ZM č. 406/2016, za kupní cenu ve výši 60.000,- Kč a 

úhradu správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč. 

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

8. Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov   
 

Rozprava:  
      Jedná se o výstavbu nového objektu u domova důchodců Pohoda Turnov, a to pro klienty s 

Alzheimerovou chorobou. Je možné požádat o dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Cíl 1 – Zvyšování kapacit 

pobytových zařízení sociálních služeb. Dotace na projekt u MPSV ČR je 75 %. Pokud bude získána 

dotace, bude spoluúčast Města Turnov ve výši 25% nákladů. Celkové náklady se odhadují na cca 34 214 

000 Kč a spoluúčast města by činila cca Kč 8 553 500. O dotaci jsme bez úspěchu žádali již v roce 2016. 

Záměr je k nahlédnutí na http://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/domov-se-

zvlastnim-rezimem-turnov.html  
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Diskuse: 0 
 

usnesení ZM č. 10/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do dotačního titulu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny  

sociálních služeb 2016 – 2020 – cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb 

na projekt „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ a 

souhlasí s 25 % finanční spoluúčastí z rozpočtu města. 

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

9. Turnov – rozšíření městského kamerového systému - 4. etapa   
 

Rozprava:  
      Jedná se o dotaci na zakoupení mobilního kamerového systému. Je možné požádat o dotaci 

z programu Prevence kriminality na místní úrovni 2017. Dotace na projekt u MVČR je 90 %. Pokud bude 

získána dotace, spoluúčast města by činila 10% nákladů.  Celkové náklady se odhadují na cca 300 000 Kč 

a spoluúčast Města Turnov by činila cca Kč 30 000. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 11/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni 2017 na akci 

„Turnov – rozšíření městského kamerového systému, 4. etapa“ a souhlasí s 10% finanční 

spoluúčastí z rozpočtu města. 

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

10. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnova.   
 

Rozprava:  
      Dle statutu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova (dále jen fond) předkládáme 

zprávu o čerpání finančních prostředků tohoto fondu v roce 2016. Zásadními akcemi v roce 2016 byla 

rekonstrukce výtahů v DPS Na Výšince (2,7 mil.Kč,),výměna bojlerů v DPS Žižkova (0,8 mil.Kč), 

modernizace bytů (0,9 mil.Kč). Dále drobnější opravy, revize, platy domovníků. Celkově jsme investovali 

do bytového fondu v roce 2016 cca 6,6 mil.Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 12/2017 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnova v roce 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   
 

Rozprava:  
      Obecně závazná vyhláška je obsahově shodná s původním zněním vyhlášky z r. 2013. Přílohou 

původní vyhlášky byly pozemky určené pro zábor veřejného prostranství pouze v k.ú. Turnov a částečně v 

k.ú. Daliměřice. Nyní je seznam rozšířen i o pozemky v ostatních katastrech města Turnov - Malý 

Rohozec, Bukovina u Turnova, Mašov u Turnova. Dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích je 

sazba poplatku za užívání veřejného prostranství až 10,- Kč/m2/den. Za užívání veřejného prostranství k 

umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může být poplatek zvýšen až na 

její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Rada 

města navýšila poplatek za umístění skládek z původních 5,- Kč/m2/den na 7,- Kč/m2/den. Skládkou se v 

tomto případě rozumí dočasné umístění materiálu, např. uhlí, písku apod., na pozemku města. Poplatek za 

přenosné reklamní zařízení do 1 m2 - typu "A" (roční paušál 1.000,- Kč) byl v r. 2013 z vyhlášky vyjmut. 

Navrhujeme osvobodit od poplatku také provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení a 

skládek, pokud bude celková výše poplatku nižší než 100,- Kč. 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Hocke, p. Těhníková, p. Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: bylo by dobré prověřit zábor chodníků kvůli padajícímu sněhu ze střech ze 

soukromých objektů; k vydání vyhlášky nás zmocňuje zákon, který přesně říká, za co můžeme vybírat – 

zábor na padající sníh tam není; prověříme to a budeme informovat;  

 

Návrh na usnesení – p. Hudec 
 

ZM ukládá  

RM prověřit do únorového zastupitelstva zábor chodníků při padajícím sněhu ze střech 

soukromých vlastníků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [10/1/12] – nebylo přijato 
  

usnesení ZM č. 13/2017 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

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

12. Občanská vybavenost na Turnově 2   
 

Rozprava:  
      Na základě podnětu z prosincové rady města, dlouhodobých diskuzí nad touto problematikou i faktu, 

že téma občanské vybavenosti Turnova 2 se v anketě zastupitelů o prioritách města v letech 2015-2019 

umístilo na 5. místě, předkládám koncepční materiál mapující tuto problematiku. Z hlediska 

demografického se v této lokalitě města nachází cca 40% obyvatel. Vzhledem k morfologii terénu města, 

které protíná údolí řeky Jizery, je tato otázka čas od času probírána a často jsou vznášeny požadavky na 

doplnění občanské vybavenosti na Turnově 2. 

 

Rada města po projednání materiálu potvrdila harmonogram navržených prací směřující k posílení 

občanské vybavenosti na Turnově 2. V principu se rada města shodla na potřebě nového objektu v 

blízkosti ZŠ Alšova, který by v sobě integroval pobočku Žluté ponorky v úspornější variantě, pobočku 

knihovny v rozsáhlejší variantě, společný sálek pro vystoupení, přednášky, klub seniorů. V případě ZUŠ 

se spíše přikláníme pobočku v Turnově 2 nezřizovat (možná kroužek flétny či výtvarný kroužek se Žlutou 

ponorkou), z důvodů uváděných v komentáři pana ředitele k anketě mezi rodiči. Dále by měl vzniknout 

malý objekt pro sociální službu u Dětského centra Sluníčko. Další kroky směřují ke kultivaci veřejného 

prostoru – parkování, dětské hřiště, bazének, hřiště Duhové energie). Na dobu cca 5 let (než budou 

záměry zrealizovány) se rada města domnívá, že by bylo vhodné umístit pobočku knihovny (v rozsáhlejší 

variantě) do objektu železničního nádraží v Turnově. Záměrem je položit základy pro společenské vazby, 
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setkávání, tradici, která by následovně byla přenesena do objektu občanské vybavenosti vedle ZŠ 

Alešova. 

 

Konkrétní kroky k naplnění 

- 02/2017 - vyhodnocení ankety a následně další projednávání v RM 

- 2017 - Možnost rozšíření haly TSC (jde především o herní plochu – florbal, házená, jako alternativu k 

navrhované stavbě nafukovací haly na Daliměřicích, zřejmá výhoda stávajícího zázemí a možnosti 

parkování 

- 2017 – realizace nového dětského hřiště jako náhrada za Hrad 

- 2017 – realizace úpravy atletického oválu 

- 2017 – studie a projekt na revitalizaci prostoru betonového bazénku včetně projednání s veřejností 

- 2017 – projekční příprava na obnovu Hřiště Duhové energie 

- 2017 – studie na kultivaci parkování a veřejného prostoru u TSC 

- 2017 – studie na přístavbu Denního stacionáře a objektu občanské vybavenosti 

- 2017 – projekt, případně realizace chodníku spojující ul. Alešovu a ul. Šlikovu 

- 2018 – realizace veřejného prostoru v místě betonového bazénku 

- 2018 – projekty na kultivaci parkování a veřejného prostoru u TSC, na přístavbu Denního stacionáře a 

objektu občanské vybavenosti 

- 2019 – realizace vybraných projektů na základě rozhodnutí nového ZM 

 

Diskuse: p. Kordová, p. Špetlík, p. Hocke, p. Maierová, p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: pobočka knihovny vedle základní školy je vhodné řešení pro výchovu ke čtenáři; 

umístění pobočky v budově nádraží je vhodné pro dospělé, bude to bezbariérové; v materiálu se zmiňuje 

objekt uhelných skladů; proběhla schůzka s majiteli; pro letošní rok bychom chtěli dokázat oplotit 

pozemek se stánky  - majitelé jednají s majitelem stánků o možnosti tyto stánky odstranit; dále jednáme 

my o tom, zda by se nám povedlo vybudovat chodník za Billou; jsme na začátku jednání; jak vypadá 

šance na získání dotace na parkoviště na střeše terminálu – udržitelnost projektu končí letos v květnu; 

možnost by byla, zatím čekáme na vhodný dotační titul – do první výzvy jsme se nepřihlásili a čekáme, 

kolik fin. prostředků bude převedeno do výzvy druhé; probíhají i jiné projekty, jako je například 

regenerace panelového sídliště; je dobré, že je uvedený harmonogram akcí, které chce město uskutečnit; 

pokud se chválí harmonogram prací, tak již můžeme na jaře vše zahájit; pro pobočku knihovny na 

Turnově II jsme již připravili program, zatím do dubna, ale věříme, že si své zájemce najde 

 

usnesení ZM č. 14/2017 
 

ZM souhlasí  

s postupnými kroky a harmonogramem naplňování záměru Občanské vybavenosti na Turnově 2 

dle předloženého materiálu a pověřuje starostu realizací postupných kroků a podáním průběžné 

zprávy o naplňování v polovině roku 2017. 

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

13. Petice občanů   
 

Rozprava:  
      Starosta města obdržel dne 12. 12. 2016 petici za „NESOUHLAS s rozšířením informačního centra do 

prostoru restaurace Life Food“, předloženou petičním výborem zastoupeným 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění 

pozdějších předpisů, adresovanou Zastupitelstvu města Turnova. V souhrnu obou částí petic, bylo 373 

podpisů od občanům města. Petice je směřována na samosprávu – tudíž se jedná o kvalifikovanou žádost.  

 

Diskutovaný problém: 

Zde proti sobě stojí dva zájmy.  
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Na straně jedné zájem města jako vlastníka objektu č.p. 26 v ulici 5. května v Turnově a jeho svoboda 

nakládání s vlastním majetkem v souladu se zákony a rozhodnutími jeho orgánů.   

Na straně druhé právo občanů města podílet se na věcech veřejných, tedy i správě majetku města, neboť 

město je veřejnoprávní korporací, je společenstvím jeho občanů.  

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kunetka, p. Kříž, občan – xxxxxx, občan – xxxxxx 

 

V diskusi zaznělo: na podzim roku 2016 řekla RM, abychom se na prostory informačního centra podívali 

komplexněji; uložila odboru správy majetku zajistit studii, zjistit možnosti financování atd. a se vším se 

vrátit na jednání RM a následné projednání na ZM, ZM schválilo koncepci cestovního ruchu; nájemci byli 

informování o jednání RM a i o tom, že žádná výpověď se zatím neděje; studie je v řešení, s největší 

pravděpodobností bude předložena se všemi materiály na jednání ZM v březnu t.r.; bylo by dobré tuto 

petici přiložit na „misku vah“ při rozhodování; domnívám se, že je špatné se zbavovat bezproblémového 

nájemce; není to vůči nim férové jednání, takto nad nimi visí výpověď – jsou ve zbytečném stresu; studii 

je rozpracovaná, budeme ji platit, bylo by dobré ji dotáhnout do konce – pak se uvidí, co se bude dít dál; 

jedná se o jedinou restauraci zaměřenou na zdravé stravování; informace o památkách mohou být 

umístěny na radnici, alespoň by se tak atraktivnost radnice; případné rozšíření prostor infocentra by se 

mohlo odložit na vhodnější situaci 

 

Návrh usnesení – p. Kunetka 
 

ZM nesouhlasí  

s rozšířením infocentra do prostor restaurace a doporučuje, aby koncepce na zlepšení infocentra 

proběhla v jeho stávajících prostorách. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/7/8] – nebylo přijato 
  

usnesení ZM č. 15/2017 
 

ZM bere na vědomí  

petici občanů za „NESOUHLAS s rozšířením informačního centra do prostoru restaurace Life 

Food“. ZM bude o rozšíření informačního centra jednat v březnu 2017 po předložení 

komplexního materiálu k této problematice. 

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

14. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

15. Přestávka   
 

16. Monitoring Strategického plánu Turnova za rok 2016   
 

Rozprava:  
      Dne 25.04.2013 byl ZM usnesením 81/2013 schválen aktualizovaný Strategický plán města Turnova 

na období 2013-2020. Dokument je složen ze tří částí – analytická část (Profil města), návrhová část 

(Návrh strategie) a Akční plán, obsahující konkrétní aktivity naplňující strategické cíle města. Kompletní 

dokumentace je vystavena na webových stránkách města http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-

rozvoj/strategicke-planovani.html. 

První dvě části nepodléhají aktualizaci po dobu platnosti Strategického plánu. Akční plán (dále AP) se 

doporučuje aktualizovat minimálně jednou za dva roky (poslední aktualizace byla schválena ZM 

28.01.2016). Připravili jsme Monitoring AP za rok 2016, který zahrnuje aktuální stav jednotlivých aktivit 

ke konci roku 2016. Podíleli se na něm pracovníci a vedoucí odborů Městského úřadu Turnov, 

Vodohospodářského sdružení Turnov, představitelé sportovních organizací a dalších neziskových 
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organizací. Tento stav je výchozím pro celkovou aktualizaci Akčního plánu na období 2014 – 2018, která 

bude zpracována koncem roku 2017. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 16/2017 
 

ZM bere na vědomí  

Monitoring Akčního plánu za rok 2016. 

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

17. Městské organizace - smlouvy SGEI   
 

Rozprava:  
      Jedná se o mechanismus poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Kulturnímu centru 

Turnov, s.r.o., Městské sportovní Turnov, s.r.o., Turnovským památkám a cestovnímu ruchu, příspěvkové 

organizaci v rámci služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI). 

Smlouva o fungování Evropské unie má významné dopady na možnost využití veřejných prostředků v 

členských zemí EU. Hlavním principem je nadnárodní aplikace soutěžních pravidel EU na veřejnou 

podporu poskytovanou v ČR. Dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis podnikům poskytujícím služby obecného 

hospodářského zájmu se stanoví obecný strop na jednoho příjemce na období tří účetních let. 

 

Definice služeb obecného hospodářského zájmu: 

V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se 

vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve 

veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly 

finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly 

poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany 

veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 17/2017 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 18/2017 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 19/2017 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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18. Individuální žádost o dotaci - Geopark Český ráj, o.p.s.   
 

Rozprava:  
      Žádost o individuální dotaci společnosti Geopark Český ráj o. p. s. byla projednána Radou města 

Turnov dne 11.1.2017. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit individuální dotaci z 

rozpočtu města pro rok 2017 pro společnost Geopark Český ráj o. p. ve výši 50.000,- Kč a zároveň 

schválit znění smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Svobodová, p. Čermák, p. Maierová, p. Mikula, p. Hudec 

 

V diskusi zaznělo: webové stránky jsou stále neaktuální, i když se tvoří nové stránky, tak ty stávající 

mohou návštěvníky nadále informovat, než aby nic neobsahovaly; v loňském roce bylo více práce než 

práce na webových stránkách; vše se muselo začít řešit od začátku, jelikož nám scházejí finanční 

prostředky; organizace funguje o 3 lidech, z toho dva jsou na částečné úvazky; je úspěch, že se podařilo 

obhájit značku UNESCO; potenciál geoparku stále není zcela využit a propagován; je tu možnost navázat 

se na spolupráci např. se Sdružením Český ráj, pan ředitel veškeré připomínky slyšel a bude s nimi 

pracovat; v loňském roce geopark řešil existenční problémy; roční rozpočet geoparku je 750tis. Kč;  

 

usnesení ZM č. 20/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pro společnost Geopark Český ráj 

o. p. s., IČ 27511774 ve výši 50.000,- Kč a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 

a pověřuje starostu města Turnov jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/7] 
  

19. Půjčka ze sociálního fondu zaměstnavatele   
 

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

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

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 21/2017 
 

ZM schvaluje  

půjčku ze sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10.000,-Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

Rozprava:  
      Pan zastupitel Petr Soudský rezignoval na funkci člena Rady sdružení Vodohospodářského sdružení 

Turnov k 31. 1. 2017. Ve zdůvodnění uvedl: Dozorčí radě VHS Turnov nebyly předloženy materiály, 

které si vyžádala. Rada sdružení neodsouhlasila návrh na vydání těchto materiálů, což považuji za 

naprosto standartní běžnou věc, proto po dlouhé úvaze rezignuji na členství v RS VHS Turnov. 

 

p. Hocke – prosím o písemnou rezignaci a prosím o zamyšlení se nad novým členem  

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

V Turnově dne 2. února 2017 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Miloslav Šorejs 

ověřovatel zápisu 

 


