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Zápis 

3. Zastupitelstva města Turnova 

ze zasedání dne 30. 03. 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: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. 

Tomáš Hocke, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš 

Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. 

Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří 

Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslav 

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

RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

Nepřítomni: Ivan Kunetka, Ing. Petr Soudský       

Omluveni: --- 

Ověřovatelé: Arnošt Černý, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Zapisovatelka: Monika Donátová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

  

Přítomno 20 občanů 

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke 

konkrétním diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je 

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je 

uložen na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-

zm.htm. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 
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1. Úvod   
 

Rozprava:  
      p. Mikula – návrh na vložení bodu: Volba člena Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov, 

zařadit po bodu Pozvánka na valnou hromadu KNL, a.s. 

p. Frič – Informace k dnešnímu požáru na ZŠ 28. října  
 

usnesení ZM č. 70/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

 

p. Frič 

- dnes 30. 3. 2017 vznikl požár ve cvičné kuchyňce – vznítil se tuk na sporáku, od toho chytla digestoř – 

kvůli kouři evakuovány dvě třídy – ostatní se nacházeli v tělocvičně; během chvilky dorazili hasiči – vše 

bylo rychle uhašeno a pokračovala výuka, nikdo nebyl zraněn 
 

2. Zpráva o činnosti sboru hasičů města Turnov za rok 2016   
 

Rozprava:  
      V roce 2016 jednotku tvořil 21-členný tým dobrovolných hasičů, kteří vykonávali a dále vykonávají 

tuto činnost na základě smlouvy o členství v jednotce Sboru hasičů města Turnov a dohody o provedení 

práce.  Obec zabezpečuje členům pravidelnou odbornou přípravu dle ročního plánu základní odborné 

přípravy v rozsahu min. 40 hodin, další min. 40 hodinové specializační školení včetně výcviku dle 

Nařízení LK č.1/2003 o předurčenosti JPO LK. Město Turnov vybavujeme jednotku materiálními a 

věcnými prostředky, a tím zabezpečuje a zvyšuje po stránce organizační a operační akceschopnost 

jednotky. Jednotka ze svého rozpočtu poskytuje náhradu ušlé mzdy členům, kteří zasahují v pracovní 

době. 

Jednotka je zařazena do JPO II/1 s výjezdem do pěti minut od vyhlášení poplachu. Plní úkoly vyplývající 

ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení LK č.1/2003, 

kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje a Nařízení LK č.2/2012 o zabezpečení 

pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany, ve kterém je stanovena předurčenost JSDH města 

Turnov pro zásahy v souvislosti: 

1. Větrnými smrštěmi a sněhovými kalamitami 

2. Živelných pohrom způsobených vodou 

3. Úniky ropných produktů na vodním toku 

4. Zásahy s leteckou hasičskou službou 

5. Následky dopravních nehod 

 

V roce 2016 se podařilo pořídit nové vozidlo DA – L1T, v provedení technickém, které nahrazuje již 

technicky nevyhovující vozidla Avia. Nové vozidlo bylo zařazeno do operačního řízení jako technický 

vůz, který je vybaven věcnými prostředky na zdolávání následků dopravních nehod, úniků nebezpečných 

látek na vodní hladinu, povodně, čerpání vody při zátopě, likvidaci následků větrných smrští, aj. Tento 

projekt pořízení nového vozu byl financován z dotačního fondu LK „podpora jednotek požární ochrany 

LK“ částkou 300 000 Kč, dále dotačním fondem na nákup DA MV – GŘ HZS ČR částkou 450 000 Kč, 

nejvýznamnější částkou přispělo na tento projekt město Turnov, a to 1 650 000 Kč. 

 

Diskuse: p. Kříž 
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V diskusi zaznělo: chtěl bych našim hasičům poděkovat; dnešní zásah do 5 min. byl opravdu super 

 

usnesení ZM č. 71/2017 
 

ZM bere na vědomí  

Zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města za rok 2016. 

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

3. Petice občanů   
 

Rozprava:  
      Dne 26. 1. 2017 zastupitelstvo města projednalo petici občanů města „Za NESOUHLAS s rozšířením 

informačního centra do prostoru restaurace Life Food“ předloženou petičním výborem. Tuto petici 

podpořilo celkem 869 podpisů fyzických osob, z tohoto počtu bylo 372 občanů města. Petici projednalo 

zastupitelstvo města jako „kvalifikovanou žádost“ občanů města ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, neboť ji podpořilo více než 0.5 % občanů města se závěrem, že se k uvedené 

problematice vrátí na svém řádném zasedání v březnu 2017. Dne 20. 3. 2017 obdržel starosta města peticí 

občanů - II. část týkající se výše uvedené problematiky, tedy petici „Za NESOUHLAS s rozšířením 

informačního centra do prostoru restaurace Life Food“. Tato druhá petice byla podpořena celkem 287 

podpisy fyzických osob, z tohoto počtu bylo 138 občanů města. Rovněž tuto petici doporučujeme 

zastupitelstvu města projednat jako „kvalifikovanou žádost“, neboť ji podpořilo více než 0,5 % občanů 

města.  

 

Na konci února byla dokončena architektonická studie na rozšíření Regionálního turistického 

informačního centra. Materiál byl následně předložen na radu města, která se konala 8. března 2017. 

Vzhledem k náročnosti programu rady (bylo předloženo více jak 40 bodů), se rada tohoto tématu dotkla 

pouze okrajově v debatě a posunula projednávání bodu na další jednání rady města. Vzhledem k 

závažnosti tématu (petice) a nutnému podrobnému projednávání, které rada města zakončí usnesením, tak 

musíme bohužel posunout, oproti plánu, předložení materiálu do dubnového či květnového zastupitelstva. 

 

 

Diskuse: p. Hudec, xxxxxxxxxx – občanka, xxxxx – občan, xxxxxxxxx – občanka, xxxxxxxxx – 

provozovatelka občerstvení, p. Hocke, p. Jiránek, p. Sekanina, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: byl jsem osobně pozván p. Gruberovou na prohlídku informačního centra – jsem stále 

pro zachování restaurace a zbytečného rozšiřování informačního centra; bohužel opravdu v kancelářích 

jsou velmi cítit výpary z kuchyně; bylo by dobré, kdyby RM přijala opatření k zamezení pachů z kuchyně; 

paní Gruberové nejde o zničení restaurace; jsou zde prosperující prodejny se zdravou výživou; zvyšuje se 

potravinová intolerance a tato restaurace umožňuje lidem se bez obav najíst; zdravé jídlo se stalo životním 

stylem; nejsem pro rozšíření Info centra, ale rozšíření jeho pobočky na Turnov II.; občané sepsali petici o 

zachování této restaurace a ZM to tak má brát a nemělo by to být nadále rozebírat;  

 

ZM odhlasovalo možnost vystoupení provozovatelky restaurace xxxxxxxxx, která není občankou 

Turnova. 

Chtěla bych požádat, aby se dalo rozhodnout o osudu budovy co nejdříve; potřebovali bychom si zajistit 

nový objekt k provozování restaurace; pokud se rozhodnutí bude stále oddalovat, my můžeme přijít o 

nabídky nových prostor; i kdybychom se rozhodli pro rozšíření Info centra, vycházíme z platné nájemní 

smlouvy a nedostali byste výpověď ze dne na den; restaurace je zde provozována cca 10 let a pachy 

z kuchyně začaly někomu vadit až nyní; záměr rozšíření Info centra prošel RM a na základě toho se začala 

zpracovávat studie; vycházím z koncepce cestovního ruchu zastupitelstva města; odvětrání se řeší delší 

dobu, již do něho bylo investováno, bohužel stále je s tím problém; tlak veřejnosti o zachování restaurace 

je obrovský a je to zastupitelstvem vnímáno; i já jsem si dovolil Info centrum kritizovat a paní Gruberová 

mi řadu mých otázek zodpověděla a vysvětlila – pachy z kuchyně se do Ička dostávají přes dveře, které 

vedou do zázemí restaurace; bohužel, kdyby se tyto dveře zazdily, hygiena by nedovolila provoz 

restaurace; pokud Město jako majitel objektu rozhodne o rozšíření centra do prostor restaurace, tak prostě 
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to tak je; byli jsme při vzniku odboru cestovního ruchu a problém s pachy tam byl vždy, a to tam 

restaurace Lifefood nebyla; celý tento materiál bude součástí souhrnného materiálu k rozšíření Info centra 

 

usnesení ZM č. 72/2017 
 

ZM bere na vědomí  

petici občanů-II. část za „NESOUHLAS s rozšířením informačního centra do prostoru restaurace 

Life Food“. ZM bude o rozšíření informačního centra jednat v květnu 2017 po projednání 

materiálu v radě města. 

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

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2016   
 

Rozprava:  
      Předkládáme závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016 a plán činnosti na rok 

2017. 

 

Diskuse: p. Šmiraus, p. Hocke, p. Sekanina, p. Loukota 

 

V diskusi zaznělo: závěry ze zprávy kontrolního výboru budou napraveny; hlášení o nespolehlivosti webu 

stojí mezi 10 – 50tis. Kč; pokud budete požadovat a najdou se v rozpočtu peníze, tak necháme zajistit; pan 

tajemník dorazí na příští zasedání kontrolního výboru; správce webu na veřejné zakázky nemá prověřený 

certifikát? EZAK mají různá města a my to samozřejmě prověříme; byl nám doručen návrh na prověření 

zakázky 

usnesení ZM č. 73/2017 
 

ZM schvaluje  

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016. 

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

usnesení ZM č. 74/2017 
 

ZM schvaluje  

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017. 

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

 

Návrh p. Loukota 

usnesení ZM č. 75/2017 
 

ZM pověřuje  

kontrolní výbor prověřit veřejnou zakázku malého rozsahu „Stezka pro cyklisty a chodce k 

Malému Rohozci, veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a veřejné osvětlení na Vápeníku“. 

Kontrolní výbor předloží zprávu o šetření ZM do 30. 6. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] – bylo přijato 
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5. Pozvánka na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. - investice Turnov, 

zpráva arch. soutěž, gynekologie   
 

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

hromadu, která je svolána 13. 4. 2017 v 11.00 hod do kanceláře dr. Fianové . Z pozvánky jsou patrná 

rovněž navrhovaná usnesení a projednávaná témata. Nejdůležitějším je asi volba nových členů dozorčí 

rady za zaměstnance. Za zaměstnance liberecké nemocnice byli zvoleni (interní volba mezi zaměstnanci) 

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (stávající členové), za turnovskou nemocnici byl zvolen pan xxxxxxxxxxx 

Dalším bodem je volba členů výborů pro audit. Jedná se o nový výbor, vycházející z ustanovení zákona 

(naplnění zákonné povinnosti). Na základě diskuze s hejtmanem byl ze strany Libereckého kraje vznesen 

požadavek na obsazení těchto pozic oproti návrhu v pozvánce zástupci nominovanými akcionáři.  

Liberecký kraj bude navrhovat pana Vladimíra Richtra (auditora, místopředsedu finančního výboru 

zastupitelstva kraje). Do jednání zastupitelstva i já přijdu se jménem za Turnov nebo případně ponechám 

jednoho z navrhovaných kandidátů z nemocnice. Většina členů výboru musí být odborně způsobilá. 

V dalším materiálu předkládám zastupitelstvu města přehled investičních výdajů do turnovské Panochovy 

nemocnice v Turnově od roku 2011 do roku 2016 a výhled na rok 2017. To vše s ohledem na 

akcionářskou dohodu, v které jsme přislíbili finance na výstavbu pavilonu Centra urgentní lékařské péče 

(CULP) a zároveň dostali garanci na financování obnovy nemocnice v Turnově. 

V posledním materiálu podávám informaci o průběhu architektonické soutěže o návrh Modernizace 

Krajské nemocnice Liberec, tedy nového pavilonu CULP a dalšího výhledu. 

Aktuální informace k oddělení gynekologie v Turnově – ke konci dubna odchází pan MUDr. Lidák; 

gynekologickou ambulanci převezme paní MUDr. Lebedová, část z liberecké nemocnice; odchází prim. 

chirurgie. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Hudec, p. Špetlík, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: ke konci dubna odchází MUDr. Lidák z oddělení gynekologie, tu převezme MUDr. 

Lebedová; dále odchází primář chirurgického oddělení; je pravda, že pan primář Hain odchází do jičínské 

nemocnice?; to nám bývalý ředitel turnovské nemocnice bude přetahovat lékaře?; také mě to trápí, bylo 

mi vysvětleno, že pan MUDr. Hain s týmem z jičínské nemocnice začínal; paní MUDr. Lebedová od 1. 4. 

bude ordinovat jeden den v týdnu, a od 1. 5. bude mít ambulanci na plný úvazek; z větší části se jedná o 

soukromou ambulanci, z menší části o ordinaci nemocnice 

 

usnesení ZM č. 76/2017 
 

ZM bere na vědomí  

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

13. 4. 2017 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval Město Turnov a 

hlasoval pro navržená usnesení. V případě volby členů výboru pro audit navrhl jako člena tohoto 

výboru xxxxxxxxxxxx a dále hlasoval pro návrhy dalších vlastníků společnosti. 

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

usnesení ZM č. 77/2017 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Porovnání investičních výdajů v Panochově nemocnici Turnov za srovnatelné období tří 

let před a po fúzi s Krajskou nemocnicí Liberec a plán roku 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 78/2017 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Modernizace KNL - stručné shrnutí průběhu Soutěže o návrh a další kroky v roce 2017. 

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

6. Volba člena Rady sdružení VHS Turnov   
 

Rozprava:  
      Bod byl předložen panem Jiřím Mikulou za zastupitele TOP09. S ohledem na situaci, kdy 

Zastupitelstvu města Turnova byla oznámena rezignace Ing. Soudského z pozice rady člena RS VHS k 31. 

1. 2017 a kdy na minulém ZM proběhlo neúspěšně první kolo volby jeho náhradníka, jsme přesvědčeni, 

že je nutné se k otázce našeho zastupování v RS vrátit. Na pozici člena RS navrhujeme pana Mgr. 

Michala Loukotu. Koalice navrhla protikandidáta pana Ing. Michala Kříže. 

 

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

 

Zároveň se dovolujeme panu starostovi Ing. Hockemu položit několik otázek k fungování RS VHS: 

 

1)  ZM bylo informováno o  nedodržování stanov ve  VHS, co jste podnikl k nápravě? 

Hocke: Domnělé porušování jste projednával na radě sdružení; snažil jsem se o větší zastoupení – větší 

hlasovací právo pro Turnov; dohoda byla velmi blízko – abychom povýšili ze 3 hlasů na 5, po vašem 

útoku v médiích se mi dohoda zřítila a starostové nebyli dále ochotni vyjednávat o změnách stanov.  

 

2) Jaké kroky jste podnikl k zjištění, zda bylo v zakázce investiční akce „Výstavba vodohospodářské 

infrastruktury v bytové zóně Nad hřbitovem, Lomnice nad Popelkou“ postupováno v souladu se 

zákonem? Máme stanovisko ÚHOS či soudu? 

Hocke: Snažil jsem se, aby Rada sdružení přijala stanovisko, aby to bylo předloženo k posouzení někomu, 

kdo se zabývá touto problematikou (např. odborná advokátní kancelář); já jako statutární orgán nemůžu 

podat žádost k ÚHOS; bohužel se mi nepodařilo RS přesvědčit – to je realita, ostatní starostové se 

nedomnívají, že to není takový problém. 

 

3)  Na říjnovém ZM, jako další příklad porušení povinností vedení VHS, bylo zmiňováno znemožnění 

DR provedení kontroly pracovních smluv, odměňování pracovníků VHS Turnov apod. Ohledně toho 

zda mzdové listy vedoucích pracovníků VHS vydat DR, byla zřízena RS VHS  komise, do dnešního 

dne DR žádné materiály týkající se systému ohodnocení ani ohodnocení nebyly předány. 

Hocke: Výsledky jsou a projednávaly se asi před měsícem; vyšlo z toho to, že by měly být DR předány 

mzdy anonymně bez mzdových listů, v komisi jsem nebyl, DR má nárok dle mého na všechny informace. 

 

p. Mikula – navrhuji na člena Rady sdružení pana Michala Loukotu 

p. Loukota – souhlasí s nominací 

- po rezignaci opozičního člena RS pana Soudského bych rád hájil zájmy Turnova 

 

P. Hocke – navrhuji na člena Rady sdružení pana Michala Kříže 

p. Kříž – souhlasí s nominací 

- několikrát jsem se účastnil semináře, starostové v RS si na mou přítomnosti pomalu zvykají 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Hocke, p. Hudec, p. Kříž, p. Uchytil, p. Hodík, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: pokud by byl zvolen pan Kříž, je ochoten jít i proti návrhu pana předsedy, pokud by 

ten návrh byl špatný; pan Loukota je připraven hájit zájmy Turnova, aniž by psal výhrůžné e-maily; pro 

rok 2018 se nám podařilo vyjednat, že se voda zdražovat nebude; úkolem DR je kontrolovat; vše 

z pohledu DR je špatně, z vašich odpovědí víme, že se nic nestane, tak jaký smysl má DR; tento stav je 

těžko uchopitelný – pokud fungují statuty DR a RS „normálně“ je ten systém správný; pokud se to 
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osobnostně kousne, tak to nebude fungovat; můžeme vybojovat kousky; ale je to o malém zastoupení 

Turnova; sdělil jsem na RS v lednu o požadavku Turnova, před týdnem znovu a v úterý proběhla RS, kde 

se hlasovalo o změnách stanov, ale starostové změny stanov v tuto chvíli nechtějí; hned jsem zareagoval a 

zasedala mimořádná RM a přijali jsme usnesení o tom, jak je to pro nás důležité; nadále se snažím 

vyjednávat; diplomacie je třeba, ale žádné výsledky nepřinesla 

 

Návrh p. Uchytil 

usnesení ZM č. 79/2017 
 

ZM rozhodlo  

o hlasování návrhu usnesení p. Hockeho na volbu člena rady sdružení VHS hlasovat tajným 

způsobem hlasování. 

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

usnesení ZM č. 80/2017 
 

ZM schvaluje  

členy volební komise p. Hodíka, p. Svobodovou, p. Uchytila. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 81/2017 
 

ZM volí  

člena rady družení VHS Turnov pana Ing. Michala Kříže jako zástupce v tomto orgánu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/8/2] – bylo přijato 
  

7. Výkup pozemků pro komunikaci v Luční, Turnov   
 

Rozprava:  
      xxxxxxxxxxxx prodá Městu Turnov dvě části pozemku odměřené geometrickým plánem č. 4219-

144/2016 tyto pozemky: parc. č. 3276/66 o výměře 8m2 a parc. č. 3276/67 o výměře 6m2 celkem tedy 

14m2 za celkovou kupní cenu 1400,- Kč, (tj. 100,- Kč/m2). xxxxxxxxxxxxx. prodá Městu Turnov část 

pozemku odměřeného geometrickým plánem č. 4219-144/2016 tyto pozemky: parc. č. 3276/65  o výměře 

31m2  za celkovou kupní cenu 3100,- Kč (tj. 100,- Kč/m2). Podmínkou prodeje výše zmíněných pozemků 

je informace o cca termínech přípravy a realizace stavby inženýrských sítí a místní komunikace na 

Vrchhůře.  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 82/2017 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemků od xxxxxxxxxxxxx v k. ú. Turnov parc. č. 3276/66 o výměře 8m2 a parc. č. 

3276/67 o výměře 6m2, za celkovou kupní cenu 1400,- Kč, která je zároveň pro tento druh a účel 

využití pozemku cenou obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 83/2017 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku od xxxxxxxxxxxx v k. ú. Turnov parc. č. 3276/65 o výměře 31m2, za 

celkovou kupní cenu 3100,- Kč, která je pro tento druh a účel využití pozemku cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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8. Darování movitého majetku - vybavení kuchyně v čp. 519, ul. Zborovská, Turnov   
 

Rozprava:  
      V letech 2005 - 2006 byl realizován v první a druhé etapě projekt "Výukový provoz kuchyně 

Hotelové školy v Turnově" (vybudování provozu kuchyně za účelem výuky studentů) v celkové hodnotě 

18 mil. Kč. Projekt byl realizován z dotace ze státního rozpočtu ve výši 9 mil. Kč, z dotace Libereckého 

kraje částkou 6,5 mil. Kč a podílem města ve výši 2,5 mil. Kč. Podmínkou finanční spolupráce mezi 

městem a Libereckým krajem bylo, že se Město Turnov, jako vlastník objektu, zavazuje po skončení 

udržitelnosti projektu převést movitý majetek pořízený v rámci této realizace do vlastnictví příspěvkové 

organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov. Pořizovací hodnota 

movitého majetku byla 8.093.771,- Kč - chladící a mrazící skříně, mycí automaty, el. sporáky, 

konvektomat, univerzální kuchyňské stroje, pracovní stoly, pojízdné vozíky a další vybavení kuchyně. 

ZM schválilo na svém jednání dne 5. 10. 2006 převedení movitého majetku do vlastnictví příspěvkové 

organizace Libereckého kraje, Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, které bylo možné uskutečnit 

nejdříve po skončení udržitelnosti projektu (10 let). Termín skončil 13. 12. 2016.  

Nyní navrhuje Liberecký kraj převod movitého majetku do svého vlastnictví nikoli do majetku 

příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, jak bylo 

původně schváleno. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, příspěvková 

organizace, na základě smlouvy o pronájmu movitých věcí doposud platí nájemné ve výši 150.000,- 

Kč/rok + DPH, tj. 181.000,- Kč/rok. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: částka 6,5mil. Kč byl úvěr, který si škola vzala a Liberecký kraj za něj ručil; poté se to 

promítlo do snížení nájmu od Města – tudíž příspěvek kraje byl poloviční; i úvěr, co měla tehdejší 

hotelová škola, je příspěvek od kraje; za vybavení se platil nájem a platí se i nyní; vycházíme ze 

smluvního vztahu 

 

usnesení ZM č. 84/2017 
 

ZM ruší  

usnesení ZM 156/06 ze dne 5. 10. 2006. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 85/2017 
 

ZM schvaluje  

darování části movitého majetku, uvedeného v příloze č. 1 podkladů k tomuto bodu jednání, 

pořízeného v rámci realizace projektu "Výukový provoz kuchyně Hotelové školy v Turnově" do 

majetku Libereckého kraje, který se na jeho pořízení finančně podílel. Hodnota majetku v době 

pořízení byla 8.093.771,- Kč, zůstatková hodnota dle evidence majetku je 4.437.632 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

9. Žádost o dotaci na vybudování mineralogické učebny ve Středisku volného času 

Žlutá ponorka Turnov   
 

Rozprava:  
      V současném dotačním období 2014-2020 je možné čerpat finanční prostředky z Evropské unie na 

modernizaci vybavení a infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Obdobně 

jako v případě výzvy na dotace na infrastrukturu základních škol jsou podporovány technické a řemeslné 

obory, přírodní vědy, cizí jazyky a digitální technologie. Jde především o vytvoření modernějších 

podmínek ve vazbě na potřeby trhu práce. Za účelem možnosti podání žádostí o dotaci byl zpracován 

dokument zaměřený na potřeby a rozvoj vzdělávání v tomto směru pro správní území ORP  Turnov, 

vznikl dokument Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023, tzv. Místní akční plán, 
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zpracovávaný pod záštitou Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří. Záměr modernizace učebny 

mineralogie a keramiky je uveden v tomto dokumentu, což je předpoklad pro podání žádosti. Při 

zjišťování potřeb - Středisko volného času Žlutá ponorka uvedlo záměr vybudovat moderní učebnu 

mineralogie, neboť stávající stav je zcela nevyhovující pro potřeby kroužku mineralogie. V učebně by se 

zároveň provozoval keramický kroužek. Další z požadavků, které musí vzdělávací zařízení zohledňovat, 

je bezbariérovost školy. V současné době se dokončují projektové dokumentace na učebnu a bezbariérový 

přístup do budovy směrem od městského parku přes dvůr. Učebna je umístěna v přízemí, proto není nutné 

budovat výtah.  

usnesení ZM č. 86/2017 
 

ZM schvaluje  

záměr na vybudování odborné učebny mineralogie a keramiky ve Středisku volného času Žlutá 

ponorka Turnov, příspěvková organizace a podání žádosti o dotaci do Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Vybudování odborné učebny pro 

mineralogii a keramiku“. 

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

usnesení ZM č. 87/2017 
 

ZM schvaluje  

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

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Vybudování odborné učebny pro 

mineralogii a keramiku“. 

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

10. Projekt Rekonstrukce Nádražní - aktuální informace   
 

Rozprava:  
      Předkládám zastupitelstvu města průběžnou zprávu o přípravě rekonstrukce ulice Nádražní a 

komunikace II/610 z Turnova na hranice kraje 

 

V této chvíli je vydáno územní rozhodnutí na úsek prohloubení viaduktu, Nádražní v úseku hotel Beneš- 

Ohrazenice. V této chvíli je dokončena dokumentace ke stavebnímu řízení na úsek: 

- Nádražní (hotel Beneš-Ohrazenice), zajišťuje město 

- prohloubení a řešení oblasti viaduktu, v rámci územního řízení vyřešilo město a dále zajišťuje kraj 

- silnice II/610, zajišťuje kraj 

- vodohospodářská infrastruktura, zajišťuje VHS Turnov 

 

Dokumentace Nádražní (hotel Beneš-Ohrazenice) 

Příští týden bude PD rozeslána na vyjádření. Na konci dubna nebo na začátku května budeme žádat o 

stavební povolení. Předpoklad vydání srpen/září 2017. 

Z podrobných rozpočtů vychází financování ze strany města Turnov na chodníky, mobiliář, veřejné 

osvětlení, sadovnické úpravy ve výši cca 14 mil. Kč (před soutěží) 

 

Dokumentace Prohloubení a řešení oblasti viaduktu, silnice II/610 

Rozpočty se zpracovávají. Aktuální požadavky na financování chodníků ze strany města Turnov nejsou 

zcela 

zřejmé. V přípravné fázi se jednalo o cca 1 mil. Kč. 

Žádosti o stavební povolení nebyly dosud podány. 

 

Vodohospodářské sdružení Turnov je připraveno zahájit soutěž. Možné otázky k diskuzi jsou ještě obecně 

termínové nastavení (zatím predikováno 09/2017-06/2018) a finanční spoluúčast města (zatím 

predikováno 15mil.Kč). Po diskuzi v přípravném teamu a panem ředitelem Krajské správy silnic 
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Libereckého kraje (KSSLK) panem Růžičkou jsme se dohodli, že by bylo vhodné vodohospodářskou část 

rozdělit na: 

- vodohospodářské stavby přímo spojené s realizací komunikací (uzel okolo viaduktu) 

- vodohospodářské stavby, které je možné provádět samostatně (sítě v Nádražní od hotelu Beneš na 

Ohrazenice, Pacltova ulice a vodovod v Přepeřích 

Důvodem je především dlouhodobě odmítavý postoj ke sloučení všech prací ze strany 

Vodohospodářského 

sdružení Turnov z jedné strany a určité „odlehčení“ velké akce, které z druhé strany vítá KSSLK. 

KSSLK podporuje zahájení prací na vodohospodářském majetku na podzim 2017, především z důvodu 

možného navázání silničářských prací na jaře 2018 a tím i zjednodušení dopravně inženýrských opatření u 

i tak složité akce. Náměstek hejtmana Marek Pieter zatím ústně přislíbil plnoplošnou opravu komunikace 

v případě, že se nepodaří získat dotaci z IROPu. 

 

usnesení RM z 27. 3. 2017:       

RM vzala na vědomí materiál Rekonstrukce Nádražní ulice, Turnov schvaluje zahájení prací 

v únoru 2018 (dle klimatických podmínek) s trváním vodohospodářské části stavby maximálně 5 měsíců, 

se zahájením výběrového řízení v co nejbližším termínu. RM žádá vedení VHS Turnov o projednání 

zadávacích podmínek na RM, ZM bude předložen materiál ke kofinancování akce ze strany Města 

Turnova. 

usnesení ZM č. 88/2017 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Projekt Rekonstrukce Nádražní - aktuální informace. 

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

11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Diskuse xxxxxx, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: vhledem k nebezpečnosti horolezectví by bylo lepší, aby se zde žádné muzeum tohoto 

typu nevyskytovalo; budova by mohla i nadále patřit Městu; na expozici horolezectví Muzeum Českého 

ráje již získalo dotaci a měla by v brzké době začít výstavba; z tohoto důvodu byla budova prodána 

Libereckému kraji a my zahajujeme přestavbu „nového úřadu“ 

 

Nebylo přijato žádné usnesení 

 

12. Přestávka   
 

            

13. Schválení Smlouvy o úvěru ve výši 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 investiční akce v letech 2017 a 2018, především na výstavbu 

Nového úřadu v čp. 466, ul. Skálova, Rekonstrukci Nádražní ulice a dofinancování vodohospodářských 

projektů z OPŽP. Následně rada města na svém jednání dne 11. 1. 2017 schválila vyhlášení poptávky 

k podání nabídky na úvěr ve výši 60 mil. Kč. Na poptávku se nevztahovala pravidla zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek – účinnost zákona od 1. 10. 2016. Na základě toho proběhlo 

poptávkové řízení – bylo osloveno devět bankovních institucí včetně veřejného vyhlášení poptávky 

k podání nabídky přes EZAK. Chtěli jsme úvěr na 10 let, který bychom mohli předčasně splatit. Na 

podatelnu MěÚ Turnov byly doručeny dvě nabídky uchazečů – Komerční banka, a.s. a Česká spořitelna, 

a.s. 
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Diskuse: p. Uchytil, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: ve finančním výboru jsme projednávali zadávací podmínky, které byly upraveny; jedná 

se nadále o dobrý úvěr, i když podmínky pro úvěry se začínají postupně měnit; banky mají vždy problém 

s předčasným splacením úvěru 

 

usnesení ZM č. 89/2017 
 

ZM schvaluje  

přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru č. 

0316961449/LCD od České spořitelny, a. s. dle § 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších předpisů, na financování investičních akcí v letech 2017 a 2018 se splatností do 

31. 12. 2028. 

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

14. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2017 byla vyčleněna v kulturním fondu částka 660.000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro 

podávání žádostí o dotaci z kulturního fondu bylo doručeno v řádném termínu pro podávání žádostí 

celkem 27 žádostí. Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 27. 2. 2017 posoudila došlé žádosti 

a navrhla vyhovět všem žadatelům, kteří doručili své žádosti v souladu s výzvou, Dotačním statutem a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. Návrh na rozdělení dotací 

byl předmětem jednání na kulturní komisi Rady města Turnov a následně byl projednán i v Radě města 

Turnov. 

 

p. Uchytil – nahlášen střet zájmu 

usnesení ZM č. 90/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku LS Na Židli, z. s., IČ 26606861 na projekt XXVII. Turnovský 

drahokam ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 91/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku LS Na Židli, z. s., IČ 26606861 na projekt Prázdninové pohádkování 

ve výši 13.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 92/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 

26611856 na projekt Posezení při dechovce ve výši 12.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 93/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Regenerace 3 – výstava šperků turnovských autorů a jejich hostů, 

sympozium ve výši 30.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 94/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti Wisemusic s.r.o., IČ 29035970 na projekt FUNKIN´TURNOV 

13 ve výši 30.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 95/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Turnovská bohéma, z. s. IČ 26611856 na činnost spolku ve výši 

12.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 96/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na 

projekt Řezbářské sympozium a Řezbářská muzejní noc na Dlaskově statku ve výši 14.000 Kč. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 97/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na 

projekt Výtvarný salon ve výši 15.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 98/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost ve výši 18.000 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 99/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 

26611856 na projekt Neformjazzfest ve výši 20.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 100/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxx na projekt Dětský den a Turnovský majáles ve výši 10.000 

Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 101/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxx na projekt Graffiti Turnov 2017 ve výši 8.000 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 102/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská 

Bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Vánoční koncert ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města. 

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

usnesení ZM č. 103/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Klub přátel železnic Českého ráje, z. s. IČ 49294211 na projekt 

Filmová hudba – koncert Podkrkonošského symfonického orchestru ve výši 20.000 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 104/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Musica Fortuna z. s., IČ 49294211 na projekt Musica Fortuna slaví 

30 let ve výši 23.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 105/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxx na projekt TURN-OFF ROCK FEST 2017 ve výši 20.000 Kč. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 106/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 70150443 na činnost 

spolku ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 107/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Pekařova společnost Českého ráje, z. s., IČ 15045901 na činnost 

spolku ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 108/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská 

Bohéma, z. s., IČ 26611856 na činnost spolku ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města. 

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

usnesení ZM č. 109/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Nothingham, prostřednictvím žadatele Ing. Václav Brožek, IČ 

11088087 na činnost uskupení ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 110/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxx na vydání CD Jeden rok v Českém ráji ve výši 7.000 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 111/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxx na vydání CD kapely Mackie Messer Klezmer Band ve výši 

9.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 112/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Musica Fortuna z. s., IČ 49294211 na vydání CD Musica Fortuna ve 

výši 12.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 113/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na vydání publikace Muzejní čtvrtletník ve výši 12.000 Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města. 

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

usnesení ZM č. 114/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxx na vydání publikace MgA. Pavel Holas - monografie ve výši 

14.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 115/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. IČ 

70155054 na vydání publikace Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám ve výši 8.000 Kč. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 116/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 

žadateli, kterým bude dotace schválena. 

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

  

 

 
 



16                                                                               Zápis Zastupitelstva města Turnova 30. 3. 2017 

usnesení ZM č. 117/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 

projekt Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2017 ve výši 100.000 Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 

1-17-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

15. Rozdělení dotací z Programu regenerace městských památkových zón 

Ministerstva kultury ČR   
 

Rozprava:  
      V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena městská památková zóna (dále jen 

MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 

1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov. 

Příspěvky v rámci státní podpory se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových 

hodnot a na podporu oprav objektů, kde dochází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně 

prospěšnou činnost. Příspěvky poskytované v Programu mohou být použity jen na úhradu prací 

zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. Při výpočtu roční kvóty se 

posuzuje koeficient aktivity, koeficient daňové výtěžnosti a celkový součet finančních požadavků. Město 

Turnov administruje výše uvedený dotační titul již od roku 1995. Pro letošní rok přiznalo MK ČR 

Turnovu 1.440.000 Kč, tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, ve kterých je přesně 

stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl se liší, 

jestliže objekt vlastní Město (Kraj), fyzická a právnická osoba nebo církev.  U plátců DPH se podíl, dle 

nařízení MKČR, vypočítává z ceny bez DPH a u neplátců DPH z ceny s DPH. U restaurování hradí 100% 

z nákladů na restaurování MKČR. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: zdržím se, jelikož se domnívám, že by Římskokatolická církev měla být vstřícnější 

k návštěvníkům; zvýšil se podíl církve a my poté více peněz vracíme, je otázka zda toho nevyužít v náš 

prospěch a více toho opravit; objektů, které jsou památkově chráněné, nemáme mnoho; zvažujeme 

rozšíření; pokusíme se vyměnit okna na staré části radnice, které mezi tyto objekty patří 

 

usnesení ZM č. 118/2017 
 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2017, a to následovně:  

 

1.Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie Turnov – p.p.č. 1497, k.ú. Turnov (vlastník 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – 

I. etapa – část  A,D,E.  

Celkový objem prací v roce 2017 činí 1.034.000 Kč (uznatelné náklady jsou 941.737 Kč). 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 472.737 Kč z prostředků vlastníka, 469.000 Kč z Programu 

regenerace MPZ.  

 

2.Kostel Narození Panny Marie – p.p.č. 1498, k.ú. Turnov (vlastník Římskokatolická farnost – 

děkanství Turnov, Děkanská 87, 511 01 Turnov).  Bude prováděna oprava 2 ks vstupních 

bočních dveří do kostela. 

 Celkový objem prací v roce 2017 činí 147.320 Kč (uznatelné náklady jsou 147.320 Kč). 
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Jednotlivé podíly jsou tyto: 59.588 Kč z prostředků vlastníka, 73.000 Kč z Programu regenerace 

MPZ, 14.732 Kč z rozpočtu města Turnov.  

 

3.Budova Muzea Českého ráje v Turnově – č.p. 71 Skálova ul., k.ú. Turnov (vlastník Liberecký 

kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). Bude prováděna oprava nátěru fasády na dvorní straně 

objektu. Celkový objem prací v roce 2017 činí 293.053 Kč (uznatelné náklady jsou 269.109 Kč) 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 135.109 Kč z prostředků vlastníka, 134.000 Kč z Programu 

regenerace MPZ. 

 

4.Náhrobek a kovaný plůtek u hrobu Václava Šetřila – p.p.č. 1497 – hřbitov u kostela Narození 

Panny Marie (vlastník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

Bude prováděna oprava a restaurování náhrobku a kovaného plůtku. Celkový objem prací v roce 

2017 činí 159.620 Kč (uznatelné náklady jsou 150.765 Kč). Jednotlivé podíly jsou tyto: 11.235 

Kč z prostředků vlastníka, 137.000 Kč z Programu regenerace MPZ, 2.530 Kč z rozpočtu města 

Turnov. 

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

16. Rozdělení dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny Turnov částka 300.000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro dotační program na 

obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov bylo doručeno celkem 

6 žádostí.  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 119/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro xxxxxxxxx na obnovu fasády a výměnu oken na 

objektu č.p. 68 Skálova ul., která je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na 

obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň 

schvaluje znění smlouvy č. 4-17-101 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 120/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na výměnu oken ve 2. nadzemním 

podlaží a ve vikýři na domě č.p. 480 Krajířova ul., která je poskytována v souladu s Pravidly pro 

poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy č. 4-17-102 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 121/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxx na výměnu oken na č.p. 156 

Trávnice, která je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň schvaluje znění 

smlouvy č. 4-17-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 122/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu fasády, výměnu 

klempířských prvků na č.p. 250 Hluboká ul., která je poskytována v souladu s Pravidly pro 

poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy č. 4-17-104 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

usnesení ZM č. 123/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro xxxxxxxxx na  výměnu oken na č.p. 1008 Trávnice, 

která je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň schvaluje znění 

smlouvy č. 4-17-105 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 124/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro xxxxxxxxxxxx na fasádu a vstupní pískovcové 

schodiště č.p. 12 Markova ul., která je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 

na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň 

schvaluje znění smlouvy č. 4-17-106 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

17. Rozdělení dotace sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017 - dotace na 

pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku   
 

Rozprava:  
      Dne 16. 2. 2017 bylo na jednání Zastupitelstva města Turnov odsouhlaseno rozdělení dotace pro 

sportovní spolky na jejich sportovní činnost a na provozní náklady těchto spolků (celkem 5.562.000 Kč). 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku pro sportovní spolky a 

organizace pro rok 2017 nebyla předmětem jednání vzhledem k rozdílnému pohledu Rady města Turnov a 

sportovní komise jako jejího poradního orgánu na oblast, která má být podpořena. Z celkové dotace na 

činnost sportovních spolků ve výši 6.000.000 Kč zbývá k rozdělení v tomto dotačním programu dotace ve 

výši 438.000 Kč na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku. 

 

Ze všech doručených žádostí žádají o dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu 

dlouhodobého majetku 3 spolky (Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. – dále TJ Turnov; Tělovýchovně 

sportovní club Turnov, z. s. – dále TSC Turnov; Tělocvičná jednota Sokol Turnov – dále TJ Sokol 

Turnov). Žádosti 3 uvedených spolků jsou na celkovou částku 730.000 Kč. 
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Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: nechápu to, že nerozdělíme peníze rovnou všechny a opět budeme před sebou nějaké 

tlačit?; objekty mimo katastr Turnova nejsou používány ke každodennímu sportování, tak by si na svůj 

provoz měly vydělat; TJ jako druhou variantu použití investičních prostředků chtěla na mobilní buňky; 

nejsme zcela přesvědčeni, že mobilní buňky u hřiště na Daliměřicích jsou vhodné; jako hlavní sportoviště 

tam je opravená sokolovna; my se domníváme, že je třeba údržba stávajících objektů a peníze rozptýlit 

mezi ně; z tohoto důvodu se stále přetahujeme; vše je uvedeno podrobně v usneseních 

usnesení ZM č. 125/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku, která 

je součástí dotace na činnost sportovních spolků a organizací, pro spolek Tělovýchovná jednota 

Turnov, z. s., IČ 15045528 ve výši 115.000 Kč. Dotace bude využita na dokončení objektu 

loděnice, na výmalbu haly a opravu střechy haly ve Skálově ulici, výmalbu tělocvičny v 

Daliměřicích a výmalbu interiéru a nátěr střechy areálu volejbalu. Zároveň Zastupitelstvo města 

Turnov schvaluje znění předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-

17-001 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 126/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku, která 

je součástí dotace na činnost sportovních spolků a organizací, pro spolek Tělovýchovně sportovní 

club Turnov, z. s., IČ 15045544 ve výši 88.000 Kč. Dotace bude využita na rekonstrukci stropů a 

svítidel ve vstupním vestibulu a malé tělocvičně v I. poschodí. Zároveň Zastupitelstvo města 

Turnov schvaluje znění předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-

17-002 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 127/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku, která 

je součástí dotace na činnost sportovních spolků a organizací, pro spolek Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov, IČ 13582518 ve výši 100.000 Kč. Dotace bude využita na projektovou 

dokumentaci stropu tělocvičny sokolovny. Zároveň Zastupitelstvo města Turnov schvaluje znění 

předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-003 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

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

18. Individuální dotace - SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek   
 

Rozprava:  
      Na jednání Zastupitelstva města Turnov dne 30. 6. 2016 byl schválen záměr spolku SLUNCE VŠEM, 

zapsaný spolek na vybudování odlehčovací služby. V rámci tohoto záměru se jednalo i o předfinancování 

projektu nástavby odlehčovací služby, který by měl stát 5,6 mil. Kč a jehož financování by bylo možné 

z dotace z evropských fondů - IROP. Po projednání záměru spolku bylo zastupitelstvem přijato usnesení 

č. 305/2016. Součástí materiálu byla i žádost o příspěvek na projektovou dokumentaci přístavby patra pro 

odlehčovací služby. Za kompletní projektovou dokumentaci pro projekt má spolek uhradit částku 211.750 

Kč, přičemž část celkových nákladů byla spolkem již uhrazena a nyní zbývá doplatit částku 150.000 Kč. 

Spolek proto se žádostí o schválení záměru a o předfinancování projektu podal žádost i o poskytnutí 
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příspěvku ve výši 150.000 Kč, který má být použit na doplatek dokumentace a uvedená částka má být 

vrácena do rozpočtu města Turnov v případě, že žádost v programu IROP bude úspěšná a platba za 

projektovou dokumentaci bude zahrnuta do uznatelných položek stavby. Na základě předchozího jednání 

na červnovém zasedání Zastupitelstva města Turnov v roce 2016 byla doručena spolkem žádost o dotaci, 

která by měla být použita na doplatek projektové dokumentace – v souladu s údaji uvedenými již v roce 

2016.  Tato žádost o poskytnutí dotace byla projednána na zasedání Rady města Turnov dne 8. 3. 2017 a 

Rada města pro poskytnutí dotace nepřijala doporučující usnesení. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Uchytil, p. Špetlík, p Hudec, p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: materiál projednáván na zasedání rady města, bohužel se nedokázala shodnout, proto 

materiál předán k rozhodnutí na zasedání zastupitelstva; v materiálu z loňského roku bylo s dotací 

počítáno; jedná se o uznatelné náklady, které budou zahrnuty v případě poskytnutí dotace do vyúčtování; 

peníze na projet jsou potřebné v tuto dobu, nedá se čekat až na dotaci z IROPU; pokud se investovalo 

1,5mil. Kč na úpravu hřiště s umělou trávou a vidina dotace je v nedohlednu, proč bychom nemohli 

přispět na projekt? 

usnesení ZM č. 128/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč spolku SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468. 

Dotace bude použita na úhradu doplatku projektové dokumentace pro přístavbu patra pro 

odlehčovací služby spolku a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Turnov č. 1-17-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/7] 
  

19. Individuální dotace - AC Turnov, z.s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost spolku AC Turnov, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 

Kč. Dotace má být určena na podporu Memoriálu Ludvíka Daňka. V rozpočtu města pro rok 2017 byla 

pro tento účel alokována částka 400.000 Kč. Spolek AC Turnov, z. s. podal žádost o individuální dotaci 

z rozpočtu města na tento projekt, tj. na zajištění 18. ročníku mezinárodního atletického mítinku Memoriál 

Ludvíka Daňka, který se bude konat v úterý 23. 5. 2017. Předpokládané maximální celkové náklady na 

zajištění projektu jsou 1.500.000 Kč a na financování se budou podílet mimo města Turnov a spolku AC 

Turnov, z. s. také Liberecký kraj, Český atletický svaz, ČEZ, a. s. a Český klub olympioniků. V jednání je 

i podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

 

p. Svobodová – nahlásila střet zájmu 

 

usnesení ZM č. 129/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov spolku AC Turnov, z. s., IČ 00527271 

ve výši 400 000 Kč na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2017, zároveň schvaluje 

smlouvu č. 7-17-004 o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
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20. Technické služby Turnov, s. r. o. – doplnění předmětu podnikání a úplné znění 

zakladatelské listiny   
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám ke schválení doplnění předmětu podnikání  - činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence a úplné znění zakladatelské listiny naší obchodní společnosti 

Technické služby Turnov, s. r. o. Předmět podnikání mají Technické služby již na živnostenském úřadu 

zaevidovaný, potřebují ještě uvedení do Obchodního rejstříku, a to bez usnesení ZM nelze. Předmět 

podnikání je potřeba doplnit do Obchodního rejstříku, aby byl v souladu se zápisem v Živnostenském 

rejstříku a činností, kterou Technické služby Turnov, s.r.o. vykonávají. Návrh úpravy zakladatelské listiny 

a znění navrhovaného usnesení připravila paní notářkou Mgr. Martina Pokornou. Po schválení ZM zapíše 

paní notářka dle usnesení do obchodního rejstříku. Účetnictví Technické služby Turnov, s.r.o. vykonávají 

pro Turnovské odpadové služby, s.r.o. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: účetnictví provozují Technické služby pro někoho jiného jako živnost?; vykonávají pro 

novou společnost Turnovské odpadové služby, s.r.o. 

 

usnesení ZM č. 130/2017 
 

ZM schvaluje  

rozšíření předmětu podnikání společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. o živnost „Činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“, schvaluje úplné znění 

zakladatelské listiny společnosti a pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho podpisem notářského 

zápisu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

V Turnově dne 5. dubna 2017 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Arnošt Černý 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

 


