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Zápis 

4. Zastupitelstva města Turnova 

ze zasedání dne 27. 04. 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, 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, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr 

Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar 

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

DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

Ověřovatelé: 

Zapisovatelka: 

Hosté: 

MUDr. Daniel Hodík 

PhDr. Hana Maierová, Arnošt Černý 

Eva Kordová, Mgr. Jaromír Frič  

Renata Jáglová, DiS. 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

 

Přítomno 10 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:  
      Žádný ze zastupitelů města nenavrhl úpravu programu zastupitelstva města. 

 

usnesení ZM č. 131/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 19.782 tis. Kč, v této částce je zejména navýšení v daňových 

příjmech o 2.922 tis. Kč (daň z příjmů právnických osob za město Turnov - dle daňového přiznání 

podaného k 31.3.2017), 

navýšení v nedaňových příjmech o 1.479 tis. Kč (jedná se především o přijaté vratky finančního 

vypořádání poskytnutých dotací příspěvkovým organizacím a s.r.o. ve výši 1.036 tis. Kč, o navýšení 

parkovného o parkoviště U Raka ve výši 200 tis. Kč a o příjem od firmy Marius Pedersen za rok 2016 ve 

výši 150 tis. Kč za poskytnutí slevy- veřejná zeleň smlouva), 

navýšení v kapitálových příjmech o 250 tis. Kč, v této částce je přijetí investičního daru na rekonstrukce 

dětských hřišť v Turnově a  

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 15.131 tis. Kč (jedná se především o dotaci ve výši 200 

tis. Kč z GŘ HZS ČR na výdaje jednotky SDH, ve výši 565 tis. Kč na výdaje lesního hospodáře, ve výši 

8.936 tis. Kč průtokové dotace pro naše příspěvkové organizace od MŠMT a MPSV, ve výši 384 tis. Kč z 

KÚLK a od obcí na projektovou dokumentaci na akci Greenway Jizera a ve výši 4 mil. Kč z MMR na 

regeneraci sídliště ul.Nádražní, 5.etapa).  

 

Celkové výdaje se navyšují o 19.782 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 13.750 tis. Kč a kapitálové 

výdaje se navyšují o 6.032 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad Valdštejn - 

dokončení střechy kaple a most ve výši 2720 tis. Kč, průtokové dotace z MŠMT a MPSV ve výši 8.936 

tis. Kč pro ZSST, MŠ a ZŠ Sluníčko a WMŠ, na daň z příjmů za město Turnov za rok 2016 ve výši 2.922 

Kč, na výdaje související s akcí výstavba Nového úřadu ve výši 784 tis. Kč, na opravu zdi u kostela 

Narození Panny Marie ve výši 1.272 tis. Kč a snížení nespecifikované rezervy o částku 4,6 mil. Kč. V 

kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru správy majetku – viz tabulka č. 1. Především výdaje ve 

výši 7 mil. Kč na revitalizaci sídliště U Nádraží, 5. etapa, na rekonstrukci povrchu v tělocvičnách ZŠ 

Žižkova ve výši 900 tis. Kč, na projektovou dokumentaci na Greenway Jizera ve výši 538 tis. Kč, na 

dýchací techniku pro hasiče SDH ve výši 200 tis. Kč, na nákup nových parkovacích automatů 4 ks ve výši 

300 tis. Kč a na příspěvek na projektovou dokumentaci pro spolek Slunce Všem ve výši 150 tis. Kč.  

 

Diskuze: p. Uchytil, p. Mikula, p. Hocke, p. Hudec, p. Červinková, p. Sekanina, p. Kordová 

 

V diskuzi zaznělo: finanční výbor doporučuje schválit návrh bez připomínek; proč změnila rada města 

dodavatele na dětské hřiště Drak? posuzovaly se jednotlivé návrhy, nesoutěžilo se na cenu (byla dána 

horní hranice), ale na nápad a provedení; hřiště jsou posuzována podle herních prvků nebo dle ceny (v 

případě, že je hřiště podrobně naprojektováno), odbor správy majetku vybral lepší materiál, RM vybrala 

zajímavý nápad, byl to širší koncepční prvek; změnil jsem názor – hezčí návrh a něco nového; hodnotící 

komise by neměla být složena z RM; nejvyšší nabídka ze všech; kdo figuruje ve firmě Hřiště hrou, s.r.o.?; 

jedná se o turnovskou firmu, kterou vlastní Tomáš Tomsa; osloveno bylo více firem z Turnova; myslím 

si, že je to střed zájmu, lidé si toho všímají; i tito lidé uznají, že tento návrh byl nejzajímavější – návrhy 

můžeme ukázat; bylo to zveřejněno až 3.4.2017 - RM rozhodla mnohem dříve; zápisy z RM jsou 
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zveřejnovány nejdéle do týdne, body mají maximálně 2 věty, lidem to nic neřekne; nemohu souhlasit, 

zápisy jsou velmi podrobné, vysvětlující podstatu problému; dostaly ostatní subjekty možnost opravit 

svoji nabídku? ne, nešlo o změnu návrhu, ale chtěli jsme vyššího draka; nevěděla jsem ani, komu patří 

firma, zajímal mě pouze výrobek, poblíž je škola a budou tam chodit i starší děti, správný argument 

komise, že dal do popředí údržbu a potřebnost než jak tomu bylo u objektu předtím; vzít do komise i 

někoho z opozice; postup nepůsobí úplně transparentně; chceme, aby postup byl nenapadnutelný; zakázka 

měla dvě části, pro město a pro základní školu, ke zveřejnění došlo až společně, po tom, co si škola 

vybrala prvky na svou zahradu. 

 

usnesení ZM č. 132/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

352.317.640 Kč, navýšením o částku 19.782.400 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

371.622.600 Kč, navýšením o částku 19.782.400 Kč, a financování ve výši 19.304.960 Kč. 

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

3. Prodej bývalého kina Bio ráj čp. 2136 vč. okolních pozemků, ul. Žižkova, Turnov - 

zrušení původního záměru a vyhlášení nového   
 

Rozprava:  
      Prodej bývalého kina Bio Ráj v Žižkově ulici je Městem Turnov řešen již několik let.  

Posledním pokusem o prodej kina bylo vyhlášení záměru prodeje na základě usnesení ZM č. 377/2016 

dne 31.10.2016,  byl zveřejněném na úřední desce do 18.11.2016 v následujícím znění: 

záměr prodeje objektu bývalého kina Bio Ráj - budova č.p. 2136 Turnov se stavební parcelou č. 855/2 a 

bezprostředně přiléhajících pozemků k tomuto objektu – část parc.č. 855/1, p.č. 843/11, část p.č. 843/17, 

pč. 843/18 o celkové výměře cca 1200 m2 v k.ú. Turnov za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000,-Kč a 

následujících podmínek: 

- prodej budovy na budoucí využití pro byty a vybudování parkovacího stání na náklady investora na části 

pozemku parc.č. 843/5 o výměře 600m2. 

- uzavření řádné kupní smlouvy z právním zajištěním celkové kupní ceny, po schválení konkrétního 

kupujícího zastupitelstvem města 

- úhrada první splátky ve výši 20% z celkové kupní ceny po zjištění informací od správců sítí nejpozději 

do 31.1.2017 s možností odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasných stanovisek bez sankcí, po přijetí 

první splátky dojde k předání kupní smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí 

- nejpozději do 31.12.2017 studie nástavby a projektová dokumentace včetně vydání nepravomocného 

stavebního povolení a úhrada doplatku kupní ceny 

Nové vyhlášení prodeje je součástí usnesení.  

 

Diskuze: p. Hocke, p. Červinková, p. Těhníková, p. Mikula 

 

V diskuzi zaznělo: nesehnal se protokol pro kolaudaci a další nesrovnalosti, z časového hlediska došlo 

k nesplnění podmínek a proto je to opět ke schválení ZM, nyní se zjednodušily pravidla samotného 

vyhlášení, město deklaruje poskytnutí pozemku, za účelem parkoviště, kupujícímu, který zde bude chtít 

bytový dům; zájem parkoviště pronajmout; původní zájemce ustoupil?; jeho zájem stále trvá, ale nestihlo 

se vše tak, aby to bylo tak jak zastupitelstvo rozhodlo; možnost přihlášení jiných zájemců, ale je možné, 

že tam nebude jen bytový dům, chceme podporovat vizi bytového domu a i s tím smyslem je vytvořen 

územní plán; proč uchazeč který měl loni zájem a prezentuje se, že je vznikající firma Dům Turnov, s.r.o. 

ji ještě nemá založenou?; nevím, na tento projekt zakládají firmu. 
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usnesení ZM č. 133/2017 
 

ZM ruší  

záměr vyhlášený na základě usnesení ZM ze dne 20. 10. 2016 ZM č. 377/2016 z důvodu uplynutí 

času, nelze fakticky splnit požadavky obsažené ve vyhlášeném záměru zveřejněném dne 31. 10. 

2016. 

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

usnesení ZM č. 134/2017 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení nového záměru prodeje objektu bývalého kina čp. 2136 v ul. Žižkova, Turnov, včetně 

pozemků přiléhajících k tomuto objektu, v tomto znění: 

Záměr prodeje pozemku parc. č. 855/2 o výměře 1242 m2, jehož součástí je budova s č.p. 2136, 

objekt občanské vybavenosti (objekt bývalého kina Bio Ráj), pozemku parc č. 843/18 o výměře 

101 m2,  pozemků parc. č. 855/18 o výměře 1083 m2 a parc. č. 855/19 o výměře 186 m2, které 

vznikly oddělením od pozemku parc. č. 855/1 na základě geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku, změnu hranic pozemku číslo 4217-139/2016, vyhotoveného Geodézie Český Ráj GP 

s.r.o., ověřeného Ing. Jaroslavem Havránkem dne 14.12.2016 a potvrzeného Katastrálním 

úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily dne 22.12.2016 (dále jen „Geometrický 

plán“), pozemku parc č. 843/30 o výměře 163 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 

843/17 na základě Geometrického plánu a pozemku parc. č. 843/11, jehož výměra byla změněna 

Geometrickým plánem na 16 m2, vše zapsáno a evidováno v katastru nemovitostí u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily na LV č. 10001, obec 

Turnov, k. ú. Turnov, a to za kupní cenu v minimální výši alespoň 5.500.000,- Kč  

 

za následujících podmínek: 

- prodej dotčených pozemků (včetně budovy č.p. 2136) na základě kupní smlouvy za výlučným 

účelem výstavby korespondující s územním plánem Města Turnov pro danou lokalitu 

(preferován je bytový dům). V případě vybudování bytového domu nabízí Město Turnov 

kupujícímu, v případě potřeby většího množství parkovacích stání za účelem užívání bytového 

domu, možnost vybudovat parkovací stání určená pouze pro tento bytový dům, a to na náklady 

kupujícího na části pozemku parc. č. 843/5 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Turnov, obec Turnov, 

LV č. 10001, jež je vlastnictví Města Turnov,  s následným uzavřením  nájemní smlouvy k 

užívání předmětné části pozemku parc. č. 843/5 za nájemné pro pronájem pozemků za tímto 

účelem v místě a čase obvyklé; 

- uzavření kupní smlouvy na prodej dotčených pozemků (včetně budovy č.p. 2136) s vybraným 

zájemcem na základě posouzení nabídek a schválení tohoto majetkoprávního jednání příslušným 

orgánem obce (zastupitelstvem Města Turnov); 

-zabezpečení řádného zaplacení kupní ceny kupujícím formou složení celé částky kupní ceny do 

notářské nebo advokátní úschovy, příp. na vázaný účet u banky s uvolněním celé částky kupní 

ceny prodávajícímu po provedení vkladu předmětu prodeje do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu ve prospěch kupujícího; 

 - závazek kupujícího uskutečnit všechna potřebná právní a faktická jednání k tomu, aby 

nejpozději do 6 let od uzavření kupní smlouvy došlo k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

objektu vybudovaného v souladu s účelem stanoveným v tomto záměru Města Turnov; 

- povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny předmětu prodeje v 

případě, že do 3 let od uzavření kupní smlouvy neuskuteční kupující všechna potřebná právní a 

faktická jednání nezbytná k tomu, aby došlo k vydání pravomocného stavebního povolení ke 

stavbě předmětného objektu; 
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- povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny předmětu prodeje v 

případě, že do 6 let od uzavření kupní smlouvy, neuskuteční kupující všechna potřebná právní a 

faktická jednání nezbytná k tomu, aby došlo k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 

předmětného objektu. 

 

Užívání objektu občanské vybavenosti č.p. 2136, jenž je součástí pozemku parc. č. 855/2  (objekt 

bývalého kina Bio Ráj), je osvědčeno PROHLÁŠENÍM Vojenského stavebního úřadu MO 

Litoměřice ze dne 22.května 2003 č.j. 3/80-781/2003-4607. 

 

Prohlídka objektu se v případě zájmu uskuteční na požádání (tel. 481 366 317). Znalecký 

posudek objektu čp.2136 a přilehlých pozemků, Geometrický plán a další související 

dokumentace k nahlédnutí na požádání u/na MěÚ Turnov, odbor správy majetku, u paní Olgy 

Bažantové. Pasport stávajícího stavu objektu a kolaudační rozhodnutí z roku 1989 k užívání 

stavby nejsou k dispozici. 

  

Konečný termín předložení písemných nabídek zájemců o koupi je dne 19.5.2017 do 12 hod. 

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

4. Prodej pěti pozemků v bytové zóně Hruštice- Károvsko   
 

Rozprava:  
      Na základě usnesení RM č. 83/2017 ze dne 16.2.2017 byl řádně vyhlášen - zveřejněn záměr prodeje 

pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko. Termín prodeje formou výběrového řízení byl učiněn dne 

19.4.2017. Výběrového řízení se zúčastnilo 23 zájemců, na každý z pozemků byla vybrána kauce ve výši 

30.000,- Kč od každého účastníka řízení.  

 

Pozemek č.1 - p.č. 1007/61+2874/6+2870/47+2870/52, k.ú. Turnov - celková výměra 619m2 

Vyvolávací cena tohoto celku byla 835.650,- Kč a nejvyšší nabídka kupní ceny je 1.425.650 Kč vč. DPH. 

Pozemek č.2 -  p.č. 2870/16+2870/45+2870/54, k.ú. Turnov - celková výměra 918m2  

Vyvolávací cena tohoto celku byla 1.239.300,- Kč, a nejvyšší nabídka kupní ceny je 2.100.000 Kč vč. 

DPH. 

Pozemek č.3 – p.č. 1007/71+2874/8+2870/15, k.ú. Turnov - celková výměra 809m2 

Vyvolávací cena tohoto celku byla 1.092.150,- Kč, a nejvyšší nabídka kupní ceny je 2.010.000 Kč vč. 

DPH. 

Pozemek č.4 – p.č. 1007/70+2870/40+2874/9, k.ú. Turnov - celková výměra 811m2 

Vyvolávací cena tohoto celku byla 835.650,- Kč a nejvyšší nabídka kupní ceny je 1.880.000 Kč vč. DPH. 

Pozemek č.5 – p.č. 1004/38, k.ú. Turnov - o výměře 769m2 

Vyvolávací cena tohoto celku byla 1.038.150,- Kč a nejvyšší nabídka kupní ceny je 1.600.000 Kč vč. 

DPH. 

 

Vítězům jednotlivých výběrových řízení byla složená kauce ve výši 30.000,- Kč převedena jako záloha na 

kupní cenu, všem ostatním vrácena ihned po skončení výběrového řízení. 

 

Diskuze: p. Hocke, p. Sekanina  

 

V diskuzi zaznělo: na jeden pozemek bylo až 17 zájemců, těší nás zájem i vybraná cena; příští rok bude 

snaha o prodej 10 pozemků a urychlení příprav; v červnu se budou prodávat 4 pozemky a dále se bude 

postupovat níže k Šetřilovsku; myšlenka zřídit bytové domy nad sídlištěm Výšinka; výběrové řízení na 

dodavatele inženýrských sítí, první asfaltový koberec; podmínkou je postavení domů do 4 let, jinak 

smluvní pokuta, město se zavazuje dodělat i vrchní část asfaltu a věcí s tím spojených; u Výšinky je 

důležité vyřešit přístup, Na Hruštici je více komunikací ze všech možných směrů, potřeba to vyřešit dříve 

než bude nějaká masivnější výstavba. 
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usnesení ZM č. 135/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 1007/61+2874/6+2870/47+2870/52 - 

celková výměra 619m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.425.650,- Kč vč. DPH do vlastnictví 

kupujícího xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, 

správní poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 136/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 2870/16+2870/45+2870/54 - celková 

výměra 918m2, v k.ú Turnov,  za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v 

daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 2.100.000,- Kč vč. DPH do vlastnictví kupující 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek 

za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 137/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnova parc.č. 1007/71+2874/8+2870/15 - celková 

výměra 809m2, v k.ú Turnov,  za kupní cenou stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň 

v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 2.010.000,- Kč vč. DPH do vlastnictví kupujícího 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za 

návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 138/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnova parc.č. 1007/70+2870/40+2874/9- celková výměra 

811m2, v k.ú Turnov,  za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném 

místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.880.000,-. Kč vč. DPH do vlastnictví kupujícího 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za 

návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 139/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku ve vlastnictví Města Turnova parc.č. 1004/38 o výměře 769m2, v k.ú Turnov,  

za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a čase cenou 

obvyklou, ve výši 1.600.000,- Kč vč. DPH do vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, 

správní poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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5. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od společnosti GasNet, s.r.o.   
 

Rozprava:  
      V rámci plánované rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově byla odboru správy majetku nabídnuta k 

odkupu pozemková parcela č. 2042 v k.ú. Turnov nyní ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. (dále jen 

GasNet) a to za kupní cenu 1200 Kč/m2 (cena určena dle tabulky orientačních cen Města Turnov). Jedná 

se o zelený ostrůvek v blízkosti viaduktu v Nádražní ulici. Koupí toho pozemku získá Město Turnov 

trvalý přístup k zatrubnění Odolenovického potoka a jeho odkup je také výhodnější z hlediska plánované 

rekonstrukce Nádražní ulice. Na základě usnesení RM ze dne 16.2.2017 objednal OSM zpracování 

znaleckého posudku u společnosti STATIKUM s.r.o., která byla pro spol. GasNet přijatelná. V posudku je 

stanovena nová cena obvyklá a to ve výši 138.400 Kč. 

 

Diskuze: p. Hocke 

 

V diskuzi zaznělo: jedná se o strategický pozemek, který bychom měli chtít, jsme schopni ho upravit; 

společnost GasNet měla představu o větší kupní ceně, věcné břemeno chtějí za 500 Kč za celek a město 

450Kč/bm; snížili cenu pozemku a tak i mi můžeme být vstřícní a docílit nějaké dohody.  

 

usnesení ZM č. 140/2017 
 

ZM schvaluje  

nákup pozemkové parcely č. 2042 o výměře 299m2 v k.ú. Turnov, v Nádražní ulici od 

společnosti GasNet s.r.o. za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 138.400,- Kč 

bez DPH, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 141/2017 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle ustanovení 

§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s udělením souhlasu v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, za kupní cenu 138.400,- Kč bez DPH, která je cenou obvyklou a cenu 

věcného břemene 500,- Kč bez DPH za celek. 

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

6. Směna pozemků u čp. 91 v k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  
      Na základě předložené žádosti předkládáme k projednání navrhovanou směnu s případným 

doplatkem. Jedná se o pozemky u domu čp. 91 v obci Mašov (bývalá hájovna pod Hlavaticí) a 

katastrálním území Mašov u Turnova, který sousedí s pěší cestou na rozhlednu Hlavatice a pozemky ve 

vlastnictví Města Turnov. K domu byla v minulosti přistavena přístavba, která zasahuje do pozemku p.č. 

693/2 ve vlastnictví Města Turnov. Soukromý vlastník domu čp. 91 a okolních pozemků z důvodu 

urovnání majetkových poměrů navrhuje směnu části svého pozemku parc.č. 693/4 s novým parcelním 

číslem 693/8 o výměře 109m2 za část pozemku ve vlastnictví Města Turnova parc.č. 693/2 s novým 

parcelním číslem 693/9 o výměře 114m2. Pozemky si na vlastní náklady nechal geometricky vyměřit 

geometrickým plánem č. 1135-1903/2017.  

 

Diskuze: p. Hocke, p. Sekanina 
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V diskuzi zaznělo: tato směna se netýká znepřístupnění nějaké komunikace pro ostatní občany; mělo by 

proběhnout dorovnání 51 tis. Kč, které protistrana nepožaduje; náklady z převodu by měl hradit 

nabyvatel. 

 

usnesení ZM č. 142/2017 
 

ZM schvaluje  

směnnou smlouvu na pozemky v k. ú. Mašov u Turnova, kterou xxxxxxxx smění pozemek parc. 

č. 693/8 o výměře 109m2 za pozemek ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 693/9 o výměře 

114m2 a po dohodě se vzdává doplatku rozdílu hodnot pozemků, xxxxxx uhradí poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí. 

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

7. Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 

695/11 v k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  
      Na základě informace o dokončení stavby komunikace a chodníku, provedené investorem spol. 

KAMAX s.r.o., na pozemcích ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 695/193 a 695/11 zapsané v obci 

Turnov a k.ú. Daliměřice, předkládáme ke schválení Darovací smlouvu k převodu této stavby do 

vlastnictví Města Turnov. 

 

Diskuze: 0 

 

usnesení ZM č. 143/2017 
 

ZM schvaluje  

darovací smlouvu o bezplatném převzetí stavby komunikace a chodníku z vlastnictví společnosti 

KAMAX s.r.o. do vlastnictví Města Turnov. Stavba byla vybudována na základě Plánovací 

smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a spol. KAMAX s.r.o, dne 22.7.2011 na pozemcích 

parc.č. 695/193 a p.č. 695/11 v k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov. 

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

8. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      xxxxxxxx občan: Pozvání na slavnostní odhalení pamětní desky významného turnovského houslisty 

Františka Drozena dne 20. 5. 2017 v 10 hodin v Komenského ulici. 

 

9. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

10. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

Rozprava:  
      Dne 20. října 2016 zastupitelstvo města na své řádném zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku 

města Turnov č. 4/2016 o nočním klidu. 

V rozpravě k této obecně závazné vyhlášce města bylo uvedeno, že zastupitelstvo města se k uvedené 

obecně závazné vyhlášce města vrátí na svém dubnovém zasedání roku 2017, až odbor správní a odbor 

školství, kultury a sportu shromáždí od pořádajících subjektů akce, u kterých si jejich délka vyžádá 

překročení doby nočního klidu. Termín k předkládání těchto akcí byl ve výzvě stanoven do 31. 3. 2017. 
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Obce mohou v obecně závazné vyhlášce stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší nebo žádnou, a to buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je 

pro osoby žijící v obci předvídatelné. Obce proto mohou stanovit tyto výjimečné případy jen a pouze 

takovým způsobem, aby byl počet těchto nocí pro osoby žijící v obci předvídatelný a aby se tyto osoby 

mohly na tyto výjimečné případy předem připravit. 

 

Diskuze: p. Báča, p. Hovorka, p. Hocke, p. Šmiraus, p. Sekanina 

 

V diskuzi zaznělo: zda je kontakt na organizátory v případě stížností a kde ho lze najít; organizátoři podali 

žádosti a kontakty a ty jsou k dispozici na Městské policii; návrh se netýká soukromých akcí; většinu akcí 

se snažíme ukončit do jedné hodiny ranní, výjimku tvoří filmový víkend, který je do páté hodiny ranní, je 

zde vždy dohoda s pořadateli na ztišení zvuku po 24 hodině; vyhlášku lze doplnit v průběhu roku, je třeba 

myslet na doplnění s potřebnou rezervou – znovu schvaluje ZM; je třeba sledovat reakci obyvatel 

v blízkosti pivovaru – velký podíl akcí; vždy hledáme určitý kompromis mezi kulturou a ochranou 

obyvatel 

 

 

usnesení ZM č. 144/2017 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. 3/2017 o nočním klidu. 

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

11. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.   
 

Rozprava:  
      Město Turnov zřídilo s účinností od 1.5.2009 Fond na podporu sociální oblasti města Turnova 

(usnesení ZM z 28.4.2009). V rozpočtu města Turnova pro rok 2017 je schválena částka 1.500.000,- Kč, 

z toho na sociální služby 1.000.000,- Kč a na sociální oblast 500.000,- Kč, zůstatek z minulého období je 

564.573,- Kč, celkem je tedy pro rok 2017 k dispozici 2.064.573,- Kč.  Správní rada se sešla k projednání 

a hodnocení žádostí dne 22.3.2017, posoudila došlé žádosti, obodovala dle stanových schválených kritérií 

a navrhla vyhovět 14 žadatelům, kteří doručili žádosti v souladu s výzvou a platnými pravidly. Na sociální 

oblast bylo podáno 6 žádostí a na sociální služby bylo podáno 10 žádostí poskytovatelů sociálních služeb 

na 13 druhů registrovaných sociálních služeb. Správní rada rozhodla vyloučit z této výzvy jednu 

organizaci, která podala žádost v rozporu s platnými pravidly a nevyhovět jednomu žadateli, který 

nedosáhl potřebného počtu bodů hodnocení dle daných kritérií. Alokované částky k rozdělení nebyly tedy 

plně využity (u sociální oblasti zbývá 22.000 Kč a u sociálních služeb 139.000 Kč). Požadované částky 

byly kráceny z důvodu nesplnění potřebného počtu bodů.  

 

Diskuze: p. Hudec, p. Houšková, p. Kocourová, p. Hocke, P. Kordová, p. Tomášek, p. Sekanina, p. 

Červinková, p. Mikula 

 

V diskuzi zaznělo: zvážení zda instituci Spokojený domov nedat plnou částku 85 tis.Kč, jejich práce je 

náročná a dle mého názoru si ji zaslouží – pečují o staré občany i mimo Turnov; žádost se týkala osobních 

asistentů do základní školy, ne o dotaci na terénní pečovatelskou službu; v komisi bychom měli navrhnout 

zvýšení platů pro pečovatelky z DD Pohoda; doplnit členy správních fondů na web města Turnova; proč 

někdo dostává 50% a někdo 90%; každá žádost byla obodována podle kritérii a podle počtu bodů a podle 

toho jak je to v pravidlech; pravidla, bodové hodnocení je přiloženo v materiálu, je přiložen i zápis 

z jednání správní rady; paní Houšková není zaměstnancem Náruče a nepobírá žádnou odměnu; zvýšila se 

alokovaná částka na rozdělování příspěvků, rozvíjí se činnosti organizací a dle platných pravidel se 

rozdělují finanční příspěvky. 

 

p. Houšková - nahlášen střet zájmu.  
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usnesení ZM č. 145/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 

Liberec IV - Perštýn, příspěvek na projekt Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v 

Panochově nemocnici v Turnově ve výši 15.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 146/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, 

příspěvek na projekt Poskytování preventivní sociální služby raná péče a Poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra ve výši 30.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 147/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Déčko Liberec z.s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec příspěvek na 

projekt Občanská poradna Liberec – pracoviště Turnov ve výši 35.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

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

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 148/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo 

Hradiště - Veselá, příspěvek na projekt Osobní asistence občanům města Turnov ve výši 45.000,- 

Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 149/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Občanské sdružení D.R.A.K z.s., IČ 26636328, Oblačná 450/1, 460 05 

Liberec 5, příspěvek na projekt Odborné sociální poradenství ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí 

se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 150/2017 
 

ZM schvaluje  
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návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z 

rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace 

schválena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 151/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČ 

26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI příspěvek na projekt Poskytování osobní 

asistence na území města Turnov ve výši 50.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 

Turnov č. 1/2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 152/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 

Turnov, příspěvek na projekt Centrum denním služeb SLUNCE VŠEM a Odlehčovací služby 

SLUNCE VŠEM ve výši 131.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace 

na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 2/2017 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 153/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Most k naději, z.s., IČ 63125137, Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, 

příspěvek na projekt Terénní programy pro lidi ohrožené drogou ve výši 100.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 

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

schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu z rozpočtu města Turnov č. 3/2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 154/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci FOKUS Turnov, z.s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, příspěvek 

na projekt Podpora sociálních služeb Centrum denních služeb a Podpora samostatného bydlení 

ve výši 450.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na 

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

Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 10/2017 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
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usnesení ZM č. 155/2017 
 

ZM rozhodlo  

nepřidělit organizaci Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú., IČ 04616685, Sad Míru 789, 285 22 Zruč 

nad Sázavou, příspěvek na projekt Tísňová péče pro seniory, zdravotně a tělesně postižené 

občany. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu 

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

Projekt nedosáhl potřebného počtu bodů k přidělení finančního příspěvku dle schválených 

kritérií. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 156/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Zdravý zoubek, spolek,  IČ 22732896, Železničářů 216, 460 08 Liberec, 

příspěvek na projekt Zdravý zoubek 2017 ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 157/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace 

Turnov, IČ 72744383, Studentská 1598, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt Výlet Českým 

rájem ve výši 8.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální 

oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 158/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit evidované právnické osobě Oblastní charita Červený Kostelec,  Domov sv. Josefa Žireč, 

IČ 48623814, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, příspěvek na projekt Domov sv. Josefa 

– zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné roztroušenou sklerózou ve výši 15.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 159/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude 

uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 160/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.s., IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 Turnov, 
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příspěvek na projekt Centrum pro rodinu Náruč ve výši 400.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v 

režimu de minimis č. 14/2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 161/2017 
 

ZM rozhodlo  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na 

projekt Centrum pro děti a rodiče ve výši 50.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a 

zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de 

minimis č. 15/2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 162/2017 
 

ZM rozhodlo  

o vyřazení žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov organizace Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, IČ 71173854, Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov. 

Žádost je podána v rozporu s Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

12. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - 

výmaz přípravného stupně základní školy speciální z rejstříku škol a školských 

zařízení   
 

Rozprava:  
      Z důvodu legislativních změn, žádáme o souhlas ve věci výmazu přípravného stupně základní školy 

speciální z rejstříku škol a školských zařízení, jehož činnost vykonává Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. Příčinou výmazu přípravného stupně základní školy speciální 

je vyhláška č. 436/2010 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, kterou byl přípravný stupeň základní školy 

speciální vyřazen z typů školských zařízení. Na základě této skutečnosti se již přípravný stupeň základní 

školy speciální nevede v rejstříku škol a školských zařízení. Činnost přípravného stupně ale v žádném 

případě nezanikne.  Škola i nadále bude dle zřizovací listiny tuto činnost vykonávat. Tzn., že ve zřizovací 

listině přípravný stupeň stále zůstane, pouze se provede výmaz z rejstříku škol a školských zařízení.  

Výmaz přípravného stupně základní školy speciální z rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové 

organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov byl v rámci metodické pomoci Libereckého 

kraje všem obcím kraje doporučen zhruba před dvěma měsíci, neboť i přes skutečnost, že byl přípravný 

stupeň základní školy speciální vyřazen z typů školských zařízení (speciální vyhláškou č. 436/2010 Sb., 

která novelizovala vyhlášku č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 

školských účelových zařízeních), stále nebylo doporučováno vzhledem k plánované novelizaci dalších 

předpisů a školského zákona přípravný stupeň vymazat ze zmíněného rejstříku škol a školských zařízení. 

Nyní bylo doporučeno již provést výmaz přípravného stupně základní školy speciální z rejstříku škol a 

školských zařízení a tento pokyn následují i další obce v libereckém kraji, jichž se metodický pokyn týká. 

Návrh textu usnesení byl taktéž doporučen Krajským úřadem Libereckého kraje. 

 

Diskuze: p. Sekanina, p. Houšková 
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V diskuzi zaznělo: je rok 2017 a mi teprve teď schvalujeme vyhlášku 2010 po 7 letech, neporozumění 

usnesení; novelizace vyhlášky; usnesení mělo být napsáno jinak.  

 

 

usnesení ZM č. 163/2017 
 

ZM souhlasí  

s výmazem přípravného stupně základní školy speciální z rejstříku škol a školských zařízení, 

jehož činnost vykonává Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 

  
 

13. Individuální dotace - Mikroregion Český ráj   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění 

provozu cyklobusů v Českém ráji (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je 

partnerem tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj.  

Mikroregion Český ráj tento projekt koordinuje a ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci 

BusLine a.s., Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o. a krajskými úřady Libereckého a Královehradeckého 

kraje organizuje letní turistické autobusové linky v Českém ráji. Požadovaná částka dotace je 40 tis. Kč.   

Město Turnov v posledních letech pravidelně financuje ze svého rozpočtu tento projekt, vždy stejnou 

částkou 40 tis. Kč ročně. Poskytnutá dotace z rozpočtu města na tento projekt v roce 2016 byla využita na 

úhradu ztráty z provozu turistických autobusů společnosti Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. a závěrečné 

vyúčtování dotace bylo předloženo v souladu s Dotačním statutem města Turnov.  

 
Diskuze: p. Báča, p. Svobodová, p. Hocke, p. Sekanina, p. Šmiraus, p. Šorejs, p. Červinková 

 

V diskuzi zaznělo: zkušenost s příměstským táborem, kde se na Havlíčkově náměstí nastoupilo a 

vystupovalo se na Kozákově, málo prostoru a po přistoupení koloběžkářů na Malé Skále to bylo ještě 

horší; proč se nekontrolují služby, na které dáváme peníze?; stačilo mě upozornit dříve a mohla jsem to 

řešit, dnes nejsem schopna s tím nic udělat;  rozhovor pouze s řidičem a za celé léto, žádná změna; jestliže 

chceme dávat mikroregionu peníze, je potřeba určitá kontrola; okolní obce mají schůze starostů, kteří 

chod kontrolují, Turnov není členem Mikroregionu Český ráj a jsme pouze přizvaný host; oslovoval taky 

mikroregion provozovatele těchto zařízení, jež provozují koloběžky a podobně?; prozatím ne, nemáme 

klíč, jak se domluvit s těmito subjekty; Turnov je srdce Českého ráje, proč není členem tohoto 

mikroregionu? Turnov je členem mikroregionu Jizera a tam nás zastupuje paní Petra Houšková.  

 

 

usnesení ZM č. 164/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na 

zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2017 a zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-17-005 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

14. Změny členů osadních výborů   
 

Rozprava:  
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      V osadním výboru Mašov došlo ke změnám ve složení výboru a tyto změny je potřeba schválit 

zastupitelstvem. Dva členové rezignovali, další dvě členky už také z časových nebo zdravotních důvodů 

nemohou být členkami. Navíc by rádi změny na postech předsedy a místopředsedy.  

 

 

 

Diskuze: p. Sekanina, p. Svobodová, p. Kordová, p. Frič  

 

V diskuzi zaznělo: volí ho zastupitelstvo? je použito stejné usnesení jako v roce 2014 po volbách; na 

začátku volebního období se předseda volí, teď se jen vyměňuje, předsedu osadního výboru zvolí 

zastupitelstvo z řad osadního výboru  

Frič: navrhl předsedu p. Lochmana a místopředsedkyni p. Holanovou. 

 

usnesení ZM č. 165/2017 
 

ZM bere na vědomí  

rezignaci členů osadního výboru Mašov pana Jiřího Mrázka a pana Lukáše Taussiga. 

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

usnesení ZM č. 166/2017 
 

ZM odvolává  

členky osadního výboru Mašov paní Lucii Šteklovou a paní Janu Maierovou. 

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

usnesení ZM č. 167/2017 
 

ZM odvolává  

předsedu osadního výboru Mašov pana Miloslava Sojku. 

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

usnesení ZM č. 168/2017 
 

ZM stanovuje  

počet členů osadního výboru Mašov na 9 členů. 

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

usnesení ZM č. 169/2017 
 

ZM volí  

členy Osadního výboru Mašov paní Petru Holanovou, paní Lucii Kratochvílovou, paní Nikolu 

Bádalovou. 

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

usnesení ZM č. 170/2017 
 

ZM volí  

předsedou osadního výboru Mašov pana Jana Lochmana. 

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

usnesení ZM č. 171/2017 
 

ZM volí  

místopředsedkyní osadního výboru Mašov paní Petru Holanovou. 
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Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

 
 

15. Ostatní   
 

Rozprava:  
      Ostatní příspěvky: p. Hudec, p. Hocke 

 

V diskuzi zaznělo: na Maškově zahradě popraskaly skluzavky, je to velký problém, za měsíc se má 

otevírat, firma je údajně v exekuci a tak se čeká na výsledek a zprávu jednatele Maškovy zahrady jak se 

situace bude řešit; sešli se všichni dodavatelé, postavili se k problému čelem, nejzazší termín předání je 

27. května 2017; nyní probíhá přístavba občerstvení, která by měla být dokončena 30. června 2017. 

 

V Turnově dne 5. května 2017 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

 


