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Zápis 

6. Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 29. 06. 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, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří 

Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 

Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana 

Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. 

Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

Tajemník 

úřadu: 

Zapisovatelka: 

Ověřovatelé: 

MUDr. Daniel Hodík          

Tomáš Hudec 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

Renata Jáglová, DiS. 

Ing. Michal Kříž, Eva Kordová 

 

PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1 Úvod Ing. Tomáš Hocke                                                                              17:00 – 17:05 

2 Rozvojové záměry ZŠ Mgr. Petra Houšková                                                                           17:05 – 17:35 
Záležitosti odboru správy majetku 

3 Prodej pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko 2.etapa Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:35 – 18:15 

4 Plnění ze smlouvy o smlouvě budoucí - převod 

hospodářského objektu a cílové věže na atletickém stadionu 

v Turnově 

       

5 Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 415 – Fokus 

Turnov, z.s. 

Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Záležitosti finančního odboru 

6 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017 Ing. Tomáš Hocke                                                                           18:15 – 18:30 

7 Závěrečný účet města Turnov za rok 2016        
8 Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2016        
9 Přístavba městského divadla v Turnově  18:30 – 19:15 
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10 Příspěvky občanů                                                                                 19:15 – 19:30      

11 Přestávka                                                                                 19:30 – 19:45 
 

12 Pozvánka na Valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, 

a.s. 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           19:45 – 20:00 

Záležitosti sociálních věcí 

13 Rozvojový záměr v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb - Denní stacionář při MŠ a ZŠ Sluníčko, 

příspěvková organizace. 

Mgr. Petra Houšková                                                                           20:00 – 20:20 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

14 Dotace z kulturního fondu Mgr. Petra Houšková                                                                           20:20 – 21:00 

15 Dotace na zahraniční spolupráci Mgr. Jana Svobodová                                                                                 
16 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Záležitosti odboru správního 

17 Dotace SDH z rozpočtu města 2017 Mgr. Jana Svobodová                                                                           21:00 – 21:35 

18 Obecně závazné vyhlášky města Ing. Tomáš Hocke                                                                                 
Kontrolní výbor 

19 Kontrolní výbor Mgr. Michal Loukota                                                                           21:35 – 22:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomno 5 občanů 

 

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

diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné si vyžádat zvukový 

záznam v sekretariátu starosty.  

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

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zastupitelé i 

přihlížející občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 
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1. Úvod   
 

Rozprava:  
      P. Hocke  - stažení bodu č. 2 z jednání. 

 

usnesení ZM č. 243/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

2. Rozvojové záměry ZŠ   
 

Rozprava:  
       Staženo z jednání ZM.  

 

3. Prodej pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko 2.etapa   
 

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 a to v období od 26.4.2017 do 20.6.2017 a podána inzerce 

o prodeji na inzertní server a do tisku. Termín konání výběrového řízení byl stanoven na den 19. 6. 2017 

v 16 hodin. 

Výběrového řízení se zúčastnilo 8 zájemců, byly vybrány kauce ve výši 30.000,- Kč od každého účastníka 

řízení a nabízené pozemky byly prodány tímto způsobem: 

 

1. 1004/37 výměra 704m2 

Vyvolávací cena tohoto celku byla 950.400,- Kč a výběrového řízení na prodej tohoto pozemku se 

zúčastnilo 7 zájemců.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkou kupní ceny 1.400.000,- Kč včetně DPH. 

 

2. 1004/36 výměra 761m2  
Vyvolávací cena tohoto celku byla 1.027.350,- Kč a výběrového řízení na prodej tohoto celku se 

zúčastnilo 7 zájemců.  

Vítězem výběrového řízení se stali xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkou kupní ceny 

1.420.000,- Kč včetně DPH. 

 

3. 1004/35 výměra 725m2 

Vyvolávací cena tohoto celku byla 978.750,- Kč a výběrového řízení na prodej tohoto pozemku se 

zúčastnili 4 zájemci.  

Vítězem výběrového řízení se stali xxxxxxxxxxxxxxxxxx, s nejvyšší nabídkou kupní ceny 1.200.000,- Kč 

včetně DPH.  

 

4. 1004/34 výměra 1293m2 

Vyvolávací cena tohoto celku byla 1.745.550,- Kč a výběrového řízení na prodej tohoto pozemku se 

zúčastnili 3 zájemci.  

Vítězem výběrového řízení se xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s nejvyšší nabídkou kupní ceny 1.800.000,- Kč 

včetně DPH. Pozemek přejde do společného vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Diskuse 0 
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usnesení ZM č. 244/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4223-146/2016, 

parc.č. 1004/37 výměra 704m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.400.000,- Kč vč. DPH do společného jmění 

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

návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 245/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4223-146/2016, 

parc.č. 1004/36 výměra 761m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.420.000.,- Kč vč. DPH do společného jmění 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní 

poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 246/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4223-146/2016, 

parc.č. 1004/35 výměra 725m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.200.000,- Kč vč. DPH do společného jmění 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek 

za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 247/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4223-146/2016, 

parc.č. 1004/34 výměra 1293m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.800.000,- Kč vč. DPH do společného 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní 

poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

4. Plnění ze smlouvy o smlouvě budoucí - převod hospodářského objektu a cílové 

věže na atletickém stadionu v Turnově   
 

Rozprava:  
      Předkládáme ZM ke schválení předmětnou kupní smlouvu na hospodářský objekt bez čp. stojící na 

pozemku p.č. 610/5 ve vlastnictví Města Turnova a cílovou věž umístěnou na pozemku parc.č. 601/1 ve 

vlastnictví Tělovýchovné jednoty Turnov, z.s.. Oba objekty jsou součástí atletického stadionu v Turnově. 

Účetní hodnota těchto staveb je 10.494.963,- Kč. 

 

Smlouvu o smlouvě budoucí sjednalo Město Turnov s Tělovýchovnou jednotou Turnov, z.s. podmínky o 

vypořádání poskytnutých dotací v celkové výši 2.500.000,- Kč. Po uplynutí lhůty, 10 let – po dobu 

udržitelnosti projektu, nejpozději však do 30. 6. 2017 je nutno uzavřít kupní smlouvu na hospodářský 

objekt a cílovou věž. Předmětnou cenou byl také vypořádán nájemní vztah a to také s datem do 30. 6. 

2017. Kupní cena byla uhrazena poskytnutou dotací. 
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Diskuse 0 

usnesení ZM č. 248/2017 
 

ZM schvaluje  

na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí a jejích podmínek uzavření kupní smlouvy s 

Tělovýchovnou jednotou Turnov, z.s. na stavby - hospodářský objekt atletického stadionu, bez čp. 

občanská vybavenost, stojící na pozemku p.č. 610/5 k.ú. Turnov a cílovou věž stojící na pozemku p.č. 

601/1 k.ú. Turnov za cenu 2.500.000 Kč, která byla uhrazena poskytnutou dotací v roce 2007 a 2008. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

5. Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 415 – Fokus Turnov, z.s.   
 

Rozprava:  
      Město Turnov je majitelem objektu č.p. 415 ve Skálově ulici. Tento objekt je v těsné blízkosti nové budovy 

městského úřadu. Budova je ve špatném technickém stavu. V červnu 2016 zastupitelstvo města schválilo investiční 

záměr na stavební úpravy objektu ve Skálově ul, čp. 415, kde sídlí FOKUS Turnov, z.s. a podpořilo přípravy pro 

podání žádosti o dotaci. Byla zadána studie na architektonický návrh nové budovy sociálního centra. Po soutěži na 

zpracovatele projektové dokumentace podala nejnižší nabídku společnost In.Point s.r.o. z Prahy a na podzim 2016 

byla podepsána smlouva o dílo. Termín dokončení dokumentace byl dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo prodloužen do 

15.5.2017. Výzvu č. 29 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality 

a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi s termínem podání žádostí do 27.10.2016 nebylo možné časově 

zvládnout z hlediska projektové připravenosti. II. Výzva na rozvoj sociálních služeb nebyla vypsána. Při zpracování 

projektové dokumentace se vedle poskytování sociálních služeb přihlíželo k možnému širšímu využití novostavby i 

jako polyfunkčního komunitního centra s dalšími aktivitami. V tuto chvíli je aktuální výzva:  

 

74. Výzva IROP - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních center byla vyhlášena 28.4.2017.  

 

Termín příjmu žádostí:   19.5.2017-16.11.2017 

Alokace financí:  140 mil Kč z EU a 24,7 mil Kč ze Státního rozpočtu 

Výše dotace:  90% celkových uznatelných nákladů (85% EU a 5% SR) 

 

Jednání k záměru, zda bude možné splnit podmínky dotace, se uskutečnilo 23.5.2017. Fokus Turnov, z.s. má 

registrované tři sociální služby a minimálně jedna je podmínkou dotace. Je připraven po dobu udržitelnosti dále tyto 

služby poskytovat. Budovu bude využívat ze 2/3 dne pro účely poskytování vlastních služeb a v ostatní době bude 

možné využívat především společné prostory pro cílové skupiny, jako jsou osoby s vícestranným (zdravotním nebo 

sociálním) znevýhodněním. Účelem komunitního centra je poskytnout takové služby, které umožní lepší integraci 

těchto osob do společnosti. Fokus v současné době mapuje území z hlediska sociálních potřeb, aby byly vhodně 

nastaveny možnosti využití prostor komunitního centra.  

 

 

Financování plánovaného záměru 

 

Název činnosti - uznatelné náklady Náklady vč. DPH 

Odstranění stavby  2 567 627 Kč 

Novostavba 17 234 097 Kč 

Technický dozor investora (TDI) - odhad 150 000 Kč 

Projektová dokumentace na odstranění stavby Fokusu  42 350 Kč 

Celkem 19 994 074 Kč 

    

Název činnosti - neuznatelné náklady Náklady vč. DPH 

Vybudování inženýrských sítí a zpevněné plochy kolem budovy  2 820 472 Kč 
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Architektonická studie 86 213 Kč 

Projektová dokumentace (smlouva)  568 700 Kč 

Zpracování Cost Benefit Analýzy a konzultace k žádosti 18 150 Kč 

Autorský dozor – 500 Kč/ hod (smlouva), odhad hodin 50 000 Kč 

Bezpečnostní pracovník (BOZP) - odhad nákladů 30 000 Kč 

Geologický průzkum  20 933 Kč 

Studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci 59 290 Kč 

Celkem 3 653 758 Kč 

    

CELKOVÉ NÁKLADY 23 647 832 Kč 

 

 

 

Odhad financování realizace projektu s dotací: 

 

  
Dotace z EU (85%) 

+ SR (5%)  

Vlastní podíl města 

v žádosti (10%) + 

dofinancování  

Celkové náklady  

Uznatelné náklady 18 000 000 Kč 2 000 000 Kč 20 000 000 Kč 

Neuznatelné náklady dosud vynaložené   280 000 Kč 280 000 Kč 

Neuznatelné náklady potřebné k dokončení 

projektu) 
  3 370 000 Kč 3 370 000 Kč 

        

Celkem náklady 18 000 000 Kč 5 650 000 Kč 23 650 000 Kč 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Houšková, p. Kanclířová,p. Maierová, p. Kordová, p. Báča, p. Hocke, p. 

Sekanina, p. Svobodová, p. Kříž, p. Krsková. p. Soudský 

 

V diskusi zaznělo: polyfunkčnost je úplně nová záležitost a přijde mi, že se to účelově šroubuje na danou 

dotaci, jak je zde zajištěna klientela a jaké bude podílení na financování? V Turnově je nedostatek služeb 

pro mentálně postižené dospělé lidi a u Fokusu nevidím, že by s někým takovým pracoval, budova 

Fokusu má mnoho administrativních prostorů, ale málo prostoru pro své klienty, těžce mentálně postižení 

lidé budeme řešit v MŠ a ZŠ Sluníčko, představa je taková, že Fokus bude dopoledne a brzo odpoledne 

provozovat svoje sociální služby (dílny s keramikou, kuchyňka, …), z 10 oslovených organizací se zatím 

ozvaly 4, které mají zájem o pravidelné schůzky, semináře, poradenství, konzultace s rodiči; je možné, že 

za 3 roky se můžeme starat i o tuto skupinu lidí, ale momentálně bychom to nezvládli a za celou dobu 

přípravy záměru nebylo řečeno, že by zastupitelé měli zájem, aby Fokus tuto službu provozoval; sociální 

služby jsou plánovány v souladu se schváleným Komunitním plánem města, před rokem jsme schválili 

přihlášení do výzvy, pak nakonec nebyl projekt připraven, proč jsme za 4 měsíce nebyli schopni připravit? 

Jdeme do další výzvy, a bude nás to stát víc, ano měli jsme schválený záměr, ale měli jsme problém ve 

formálních náležitostech, muselo být vyhlášeno VŘ na projektanta, na první výzvu se nám nikdo 

nepřihlásil, proto bylo druhé kolo a dostali jsme se do časového skluzu, projekční práce pak trvaly cca 8 

měsíců.  Ted to stihneme, protože máme projekt hotový; projekční příprava se rapidně změnila a 

prodloužila, soutěžíme věci, které chceme, aby se realizovali na jaře nebo v létě příštího roku; tohle je 

několikátý pokus Fokusu a i ty stojí peníze, všichni chtějí v dnešní době čerpat dotace, jenže máme tu 

další organizace, které čerpají peníze na provozní náklady, budeme stavět nový úřad a je škoda, že se 

nezlepší situace s parkováním; pan Pekař mi měl za zlé, že málo čerpáme, že málo žádáme do dotačních 

programů a podobně, mám právo ochudit město o dotační prostředky, po kterých sahají i ostatní města, 

obce; kdyby byl 1 polyfunkční dům, který by obsahoval všechny služby, tak by to bylo super; dělají se 

projekty, jen aby se čerpalo, někdy se dostáváme až za hranu, například Dům přírody nevznikl by, kdyby 
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to mělo jít za naše peníze, ale když se řekne, postaví se to z dotací a z projektů, tak do toho jdeme; 

v případě, že by se Polyfunkční dům nepostavil, je potřeba vyřešit otázku stavu stávajícího domu. 

 

usnesení ZM č. 249/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 298/2016 ze dne 30. 6. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/2] 
  

usnesení ZM č. 250/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 299/2016 ze dne 30. 6. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/2] 
  

usnesení ZM č. 251/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi na vybudování polyfunkčního komunitního centra 

v objektu Skálova, st.p.613, ppč. 611/2, 614, k.ú. Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/2] 
  

usnesení ZM č. 252/2017 
 

ZM schvaluje  

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

celkových uznatelných nákladů a cca 2,9 mil dofinancování souvisejících nákladů potřebných k realizaci 

projektu na vybudování polyfunkčního komunitního centra v objektu Skálova, st.p.613, ppč. 611/2, 614, 

k.ú. Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/2] 
  

6. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017. 

 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 4.337 tis. Kč, v této částce je zejména navýšení v 

nedaňových příjmech o 1.175 tis. Kč (jedná se především o nařízený odvod z investičního fondu 

příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 849 tis. Kč, o navýšení přijatých 

pojistných plnění za pojistné události ve výši 140 tis. Kč a o příjem od firmy SFS Intec, s.r.o. ve výši 181 

tis. Kč za finanční dar na náhradní výsadbu v ul.Álej legií a Josefa Štrégla), 

navýšení v kapitálových příjmech o 2.000 tis. Kč, v této částce je zvýšení příjmů z prodeje pozemků na 

Hruštici a 

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 1.162 tis. Kč (jedná se o průtokové dotace pro naše 

příspěvkové organizace od MŠMT, MK a KÚLK). 

 

Celkové výdaje se navyšují o 4.337 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 3.016 tis. Kč a 

kapitálové výdaje se navyšují o 1.321 tis. Kč.  

Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad Valdštejn - dokončení střechy kaple a most ve výši 200 

tis. Kč, průtokové dotace z MŠMT. MK a KÚLK ve výši 1.162 tis. Kč pro MKAM, ZŠ Skálova, MŠaZŠ 

Sluníčko, ZŠ Zborovská a TPaCR, nákup nádob na bioodpad a tetrapak a jejich pravidelný svoz ve výši 

131 tis. Kč, údržbu komunikací TST smlouva ve výši 1.500 tis. Kč za zimní údržbu, podporu rozvojových 

záměrů škol ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova ve výši 433 tis. Kč a snížení nespecifikované rezervy o částku 80 

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

ve výši 350 tis. Kč na dokončení šaten v ZŠ Žižkova, ve výši 250 tis. Kč na výměnu oken 9 ks na radnici, 

ve výši 849 tis. Kč na pořízení komunikačního systému na DD Pohoda a ve výši 305 tis. Kč na realizaci 

Dětského hřiště v ul. Dělnická v rámci participativního rozpočtu. 

 

Rezerva rozpočtu 2017 ve výši cca 6,8 mil. Kč) 

 

 

 
 

Diskuze: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor návrh rozpočtového opatření č. 3 doporučuje ZM schválit bez výhrad. 

 

usnesení ZM č. 253/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 356.654.848 Kč, 

navýšením o částku 4.337.208 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 375.959.808 Kč, navýšením o 

částku 4.337.208 Kč, a financování ve výši 19.304.960 Kč, s touto úpravou - ruší se řádek poskytnutí 

příspěvku na rozvojový záměr pro Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace a pro 

Základní školu Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, v celkové výši 432.800 Kč a navyšují se o 

tuto částku 432.800 Kč investiční výdaje odboru vnitřních věcí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

7. Závěrečný účet města Turnov za rok 2016   
 

Rozprava:  
      Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2016, údaje o hospodaření s majetkem a 

dalších finančních operacích, výsledky inventarizace majetku a závazků, hospodaření příspěvkových 

organizací a městských společností s ručením omezeným, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 

rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření 

dalších osob, dobrovolné svazky obcí a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016. 

  
Diskuze: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor závěrečný účet doporučuje ZM schválit bez výhrad. 

 

usnesení ZM č. 254/2017 
 

ZM souhlasí  

s celoročním hospodařením Města Turnova za rok 2016 bez výhrad. 

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

8. Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2016   
 

Rozprava:  
      Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (obcí, příspěvkových organizací) vyplývá 

ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., je povinné od 1. 1. 2013. Účetní závěrky příspěvkových 

organizací schvaluje rada města a účetní závěrky obcí má dle zákona o obcích za povinnost schvalovat 

zastupitelstvo města. Za účetní období roku 2016 Vám předkládáme ke schválení účetní závěrku města 

Turnov k rozvahovému dni 31. 12. 2016. K tomuto bodu přikládáme přílohou účetní výkazy města 

Turnov k 31. 12. 2016: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu a 
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Přehled o peněžních tocích. Tyto výkazy jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva 

financí ČR: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl   

 

Diskuze: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: finanční výbor účetní závěrku doporučuje ZM schválit bez výhrad. 

 

usnesení ZM č. 255/2017 
 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 

  

9. Přístavba městského divadla v Turnově   
 

Rozprava:  
      Předmětem řízení je získání architektonických návrhů Dostavby Městského divadla v Turnově. 

Městské divadlo v Turnově bylo postaveno v roce 1874. Budova byla stavěna jako zmenšená kopie 

Prozatímního divadla v Praze a bylo to teprve třetí kamenné divadlo v Čechách. Slavnostně bylo otevřeno 

25. února 1874 divadelní hrou Obžinky autora Josefa Kořenovského. 

Městské divadlo v Turnově je krásný, reprezentativní prostor. Bohužel bylo historicky postaveno součást 

dvora záložny, dnes objektu hotelu Slávie, který již nepatří městu. Odtud byl rovněž původně situován 

vstup do divadla. Dnes je však vstup orientován z ulice Trávnice. Řešení vstupu a samotného zázemí 

objektu divadla je hlavní náplní námi poptávaných architektonických návrhů.  

Účelem je nalézt nejvhodnější architektonické řešení, jak z hlediska architektury, památkové ochrany, tak 

budoucího provozu objektu. 

Ekonomické ukazatele 

Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Celkové investiční náklady z městského 

rozpočtu by neměly přesáhnout 35 mil. Kč vč. DPH 

 

Propočet nákladů: 

Samotný objekt dostavby divadla včetně zpevněných ploch 32,3 mil.Kč bez DPH 

Část nad šatnami (fundus) 2,2 mil.Kč bez DPH 

Rekonstrukce objektu čp. 151 (Ovocný bar) 9,1 mil.Kč bez DPH 

 

Obě studie byly odevzdány na konci března 2017 a následně proběhla veřejná prezentace návrhů oběma 

architektonickými ateliéry v kině Sféra. Návrhy projednávaly komise města.  

Obě studie včetně záznamu z prezentací jsou vystaveny na webových stránkách města: 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/investice/pripravovane-investice/pristavba-divadla.html 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Hocke, p. Houšková, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: kdy by mělo dojít k přestavbě divadla? Přestavba by mohla začít roku 2019 až 2020. 

Na začátku volebního období se v ZM stanovovalo několik priorit na dané volební období a na jakém 

místě je v těchto prioritách divadlo? Taková Mašovská škola je momentálně proti tomu upozaděna. Bavili 

jsme se o přestavbě divadla jako o výhledu a nyní je to realita. Divadlo je na 6. místě a akce, které jsou 

umístěné před ním vyřešeny nebo se řeší, na Mašovskou školu se zpracovává dokumentace a v průběhu 

dvou měsíců bych mohl před ZM předstoupit s návrhem; u školy jsme v přípravě dál než u divadla, 

realizace je plánována již na rok 2018, návrh není pro mě úplně ideální, celá ulice nepůsobí zrovna 

vzhledově dobře a je potřeba ji celkově urbanisticky řešit, kulturní komise rovněž přijala usnesení, aby 

město začalo jednat s majitelem budovy starého kina o odkupu nemovitosti, zajímá mě vnitřní provoz, 

funkčnost prostoru, jak budou řešeny současné stísněné prostory vstupu na balkon, galerii, jak je řešen 

vstupní prostor, šatny, toalety, schodiště a zda jsme schopni obsahově naplnit dva podobné kulturní domy, 



10                                                                       Zápis Zastupitelstva města Turnova 29. 6. 2017 
 

v případě nezajištění celodenního provozu a využití pro další akce, je tento návrh na zastřešený veřejný 

prostor drahý. 

usnesení ZM č. 256/2017 
 

ZM projednalo  

předložené studie na Dostavbu Městského divadla v Turnově od ateliéru pana Ing. Arch. Josefa Pleskota a 

pana prof. Ing. Arch. Ladislava Lábuse a schvaluje k dalšímu rozpracování projektové dokumentace studii 

Ing. Arch. Josefa Pleskota, s dopracováním návrhu dle připomínek, které vzešly z projednávání v 

komisích RM, hodnotící komisi a na zastupitelstvu města. 

ZM ukládá odboru správy majetku upravený projekt ve stupni pro územní řízení, který vzejde z dialogu 

nad prvotním návrhem mezi autory a zástupci města, předložit k opětovnému projednání zastupitelstvu 

města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

            

11. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

12. Pozvánka na Valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s.   
 

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

hromadu, která je svolána 30. 06. 2017 v 11.00 hod do budovy ředitelství společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s. / viz přiložená pozvánka/. Z pozvánky jsou patrná rovněž navrhovaná usnesení a 

projednávaná témata.  

 

Téma, které v pozvánce uvedeno není, ale jeho projednání je požadováno Libereckým krajem je otázka 

tzv. Superaliance nemocnic. V příloze je připojena důvodová zpráva Libereckého kraje a samotné znění 

smlouvy. 

Ve své podstatě jde o deklaraci, která je dalším pokusem o intenzivnější spolupráci nemocnic. V první 

fázi půjde o spolupráci Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. V 

dalších fázích by se mohly přidávat i další nemocnice. Šlo by tak především o společná výběrová řízení na 

materiál, služby, vzájemnou personální výpomoc, výměnu informací a dále viz smlouva přiložená v 

materiálu. Cílem je zachování a rozvoj zdravotní péče na území celého kraje. 

V začátcích jsou i diskuze o holdingu nebo jiném spojení nemocnic. Tyto úvahy však nemají v této chvíli 

politickou podporu, proto je tedy navrhováno volné spojení (spíše tedy politická deklarace) v podobě 

Superaliance nemocnic. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 257/2017 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání řádné valné hromady konané dne 30. 6. 2017 a 

ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená 

usnesení. V případě tématu Superalinace nemocnic hlasoval pro návrh Libereckého kraje na uzavření 

předloženého Memoranda o založení a činnosti Superalinace. 

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

13. Rozvojový záměr v rámci komunitního plánování sociálních služeb - Denní 

stacionář při MŠ a ZŠ Sluníčko, příspěvková organizace.   
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Rozprava:  
      MŠ a ZŠ Sluníčko má zaregistrovánu sociální službu Osobní asistence. Tato služba zajišťuje péči 

dětem v době vyučování. Vzhledem k tomu, že v době vyučování legislativní změnou dochází 

k postupnému poskytování péče o děti asistentem pedagoga, je třeba změnit stávající sociální službu na 

jiný druh, a to Denní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež do 26 let, který by zajistil pomoc a 

péči i v době po vyučování (příloha č. 1 – Popis realizace poskytované sociální služby).  

Tato služba však ještě není zahrnuta v síti sociálních služeb Turnovska na r. 2017 a v plánu sítě sociálních 

služeb na r. 2018, není ani v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na r. 2018. 

 

Výsledek jednání a možnost řešení:   

Transformace stávající sociální služby při MŠ a ZŠ Sluníčko - osobní asistence na službu osobní asistence 

dle §39 a denního stacionáře dle § 46 pro cílovou skupinu osob s těžkým hlubokým mentálním 

postižením, více vadami a autismem ve věku 2 – 26 let.  Pro současné klienty tato změna bude znamenat 

rozšíření poskytovaných služeb (možnost setrvání ve škole do odpoledne, možnost terapií a dalších 

podpůrných aktivit) a do budoucna nám bude nová služba poskytovat možnost dalšího rozvoje stacionáře. 

Změna nebude znamenat pro zajištění služeb vyšší finanční nároky, stávající vyrovnávací platba a výše 

úvazků bude poměrně rozdělena na obě služby. V příloze č. 2 je uvedena finanční rozvaha k zajištění 

sociální služby Denní stacionář na r. 2018, v příloze č. 3 je uvedena finanční rozvaha k zajištění sociální 

služby Osobní asistence a v příloze č. 4 je uvedena finanční rozvaha k zajištění obou sociální služeb na r. 

2018 – jsou zde uvedeny i plánované příjmy a výdaje.   

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Rakoušová 

V diskusi zaznělo: na osobní asistenci jsou náklady ve výši 1 milionu, na které poskytuje dotaci 

ministerstvo v určité výši, ale na stacionář jsou příspěvky menší, jak se to bude zvládat s financováním? 

Ano to je pravda, ale na stacionář nebudou potřeba takové prostředky, jako byly doposud a budeme 

snižovat náklady, tím, že jsme loni nebyli zaregistrovaní, tak jsme nemohli zažádat o více dotací 

 

usnesení ZM č. 258/2017 
 

ZM schvaluje  

zřízení a registraci nové sociální služby Denní stacionář v organizaci Mateřská a základní škola Sluníčko 

Turnov, příspěvkové organizace s termínem 1. 9. 2017 a podání žádosti o zařazení této sociální služby do 

Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na r. 2018. 

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

14. Dotace z kulturního fondu   
 

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

rozděleno celkem 457.000 Kč. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v kulturním fondu pro 

II. výzvu je 233.462 Kč (z toho 203.000 Kč uvedeno ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci + 30.462 Kč 

přidán zůstatek finančních prostředků v kulturním fondu z minulého období). 
 

V rámci vypsané II. výzvy pro podávání žádostí o dotaci z kulturního fondu bylo zahrnuto do programu 

celkem 10 žádostí. Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 24. 5. 2017 posoudila předložené 

žádosti a navrhla vyhovět všem žadatelům dle předloženého přehledu došlých žádostí – návrh na 

rozdělení dotací, který je součástí tohoto materiálu. 

 

Diskuse: 0 

 

 

usnesení ZM č. 259/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Modrý kocour – 22. 
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ročník divadelního festivalu ve výši 85.000 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. 1-17-201, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 260/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČ 70104271 na 

projekt Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov ve výši 55.000 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. 1-17-202, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 261/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČ 62013467 na 

projekt Posezení při dechovce 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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 262/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. na projekt ... K VÁNOCŮM! – koncert a doprovodný 

program 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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 263/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxx na projekt Kulturní akce a projekty pro pacienty na oddělení 

následné péče 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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 264/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z. s., IČ 06138471 na projekt Festival na 

Jizeře 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) – [24/0/0] 
  

 

 

usnesení ZM č. 265/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel Turnova o. s., IČ 15045927 na projekt 45. výročí úmrtí 

F.X. Drozena ve výši 10.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
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pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města. 

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

usnesení ZM č. 266/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxxxxx na dovýrobu a dotisk CD Písničky o Českém ráji ve výši 2.200 

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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 267/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na profilové CD Lédl Jazz Q 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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 268/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel Turnova o. s., IČ 15045927 na publikaci Náš Turnov ve 

výši 3.000 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) – [24/0/0] 
  

15. Dotace na zahraniční spolupráci   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100.000 Kč. 

Z celkové částky bylo na dotační program Podpora zahraniční spolupráce alokováno 40.000 Kč. 

 

V řádném termínu pro podávání žádostí o dotaci byly doručeny celkem tři žádosti. Komise pro cestovní 

ruch a zahraniční vztahy Rady města Turnov jako kompetentní orgán pro posuzování žádostí o dotaci 

určený Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci, posoudila všechny došlé žádosti o 

poskytnutí dotace. Komise navrhuje po projednání podpořit všechny tři projekty dle přehledu došlých 

žádostí – návrh na rozdělení dotací. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Marková 

 

V diskusi zaznělo: Alokovaná částka byla 40 tisíc korun, proč nyní poskytujeme mnohem menší částku? 

Žádost, která přišla, byla nesmyslně vyplněna, a proto jsme neposkytli alokovanou částku.  

 

Soudský: Hlášen střet zájmu 

Červinková: Hlášen střet zájmu  

 

 

 

usnesení ZM č. 269/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října, příspěvková organizace, 

IČ 00581071 na projekt Mezinárodní soutěž v předlékařské první pomoci ve výši 10.000 Kč. Použití 
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dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční 

spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 270/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt Mezinárodní 

tréninkový kemp ve výši 7.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 271/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ  7003345, na projekt Spolupráce s Alvestou – 

přátelská utkání a společné tréninkové jednotky ve výši 12.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 272/2017 
 

ZM schvaluje  

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

kterým bude dotace v programu zahraniční spolupráce poskytnuta. 

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

16. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám ke schválení upravené znění zřizovacích listin sedmnácti příspěvkových 

organizací. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ukládá příspěvkovým 

organizacím mj. povinnost souhlasu zřizovatele související s přijetím daru. Tato povinnost je zakotvena 

ve zřizovací listině organizace v její majetkové části. Jelikož se tato část v uvedeném zákoně změnila – 

s novelami byly postupně přečíslovány paragrafy, je nutné tuto změnu zanést do zřizovacích listin 

příspěvkových organizací. 

Jedná se o legislativní změny, které nemění obsah znění citovaného paragrafu, ale skutečně pouze jeho 

číslo (z původního paragrafu 39b je nyní nově paragraf 37 „Poskytování darů příspěvkovými 

organizacemi“).  Součástí zřizovacích listin je příloha s názvem Soupis majetku, který se organizaci 

předává k hospodaření. Jelikož město Turnov provedlo zhodnocení svěřeného majetku a u šesti 

příspěvkových organizací bylo nutné aktualizovat tuto přílohu. Dále předkládáme k projednání a 

schválení změnu zřizovací listiny organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace a 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 

organizace, požádaly radu města o doporučení změny ve zřizovací listině této organizace v odstavci VI, 

bod 6.2, písm. e). Jedná se o navýšení limitu pro vyřazení majetku, který schvaluje rada města, a to o 

navýšení částky z 5.000,- na 10.000,- Kč. Kontrolou zřizovací listiny organizace Dětské centrum Turnov, 

příspěvková organizace, bylo zjištěno, že organizace se zákonem č. 561/2004 Sb. již neřídí. Navrhujeme 

proto v odstavci IV, bodě 4.3 zákon neuvádět, ale uvést povinnost ředitele obecně. 

 

 

 

Diskuse: p. Loukota 

 

V diskusi zaznělo: prosil bych opravit název ulice u naší školy z Prouskovi na Alešovu. 
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usnesení ZM č. 273/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 274/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 275/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 276/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, s účinností 

od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává k 

hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 277/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 278/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

 

 
  

usnesení ZM č. 279/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, s 
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účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 280/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 281/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 282/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 283/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, 

s účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci 

předává k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 284/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 285/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se 

organizaci předává k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 286/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 287/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se 

organizaci předává k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 288/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 289/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se 

organizaci předává k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 290/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 291/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 

7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává k hospodaření. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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17. Dotace SDH z rozpočtu města 2017   
 

Rozprava:  
      Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. 

Sbory v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních spolků, které pro tuto oblast 

zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost, ale často jsou jediným spolkem, kde děti a mládež 

mohou rozvíjet svoje aktivity. 

Dřívější způsob financování těchto spolků fakticky zrušila novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, která zavedla nová pravidla pro podporu těchto aktivit. 

Podpora občanských sdružení působících na úseku požární ochrany je přímo zakotvena v zákoně č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v § 75 odst. 2. 

Proto byl i pro tento účel vytvořen Dotační statut města Turnova schválený Zastupitelstvem města Turnov 

dne 26. 11. 2015 pod usnesením č. ZM 394/2015.  

 

Diskuse: p. Báča 

 

V diskusi zaznělo: poukázal bych na činnost i jiných spolků, které pořádají různé akce, nejsou to pouze 

Daliměřice. 

 

usnesení ZM č. 292/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina, 

IČ 62013467 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů 

dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 293/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, 

IČO 62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů 

dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 294/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 

6201 3475 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 

hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 295/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov  

253 Turnov, IČO 62013459 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů 

dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 296/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 

62014064 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 

hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

usnesení ZM č. 297/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 

62013424 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 

hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

18. Obecně závazné vyhlášky města   
 

Rozprava:  
      Dne 27. dubna 2017 zastupitelstvo města na své řádném zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku 

města Turnova č. 3/2017 o nočním klidu. 

   

Dne 13. června 2017 proběhlo osobní jednání mezi Ministerstvem vnitra, oddělením dozoru Liberec, a 

městem Turnov v rámci posuzování zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o nočním klidu (dále 

jen jako „OZV“). 

Město bylo požádáno o vyjádření k  Článku 3 OZV v tom smyslu, zda zde uvedené akce mají skutečně 

celoměstský význam, zda z důvodu jejichž konání je opravdu nezbytné dobu nočního klidu na celém 

území města zkrátit, zda v tyto dny nastává na území města nějaká jiná specifická situace, která 

odůvodňuje z hlediska místních podmínek zkrácení doby nočního klidu.  Město konstatuje, že ve všech 

případech uvedených v Článku 3 se jedná o události, které jsou z hlediska společenského života ve městě 

významné, jsou určeny pro širokou veřejnost. 

 

Dne 28. listopadu 2013 zastupitelstvo města na své řádném zasedání schválilo obecně závaznou 

vyhlášku města Turnova č. 6/2013, kterou se stanoví zákaz kouření na veřejně přístupných dětských 

hřištích na území města. Vzhledem k přijetí nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, který ve svých ustanoveních uvedené zákazy již obsahuje, se 

výše uvedená obecně závazná vyhláška města Turnova stala nadbytečnou a v rozporu se zákonem, 

neboť obsahuje problematiku, jež je obsažena přímo v zákoně. 
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Diskuse: p. Tomášek, p. Šmiraus, p. Špetlík, p. Černý, p. Hovorka 

 

V diskusi zaznělo: chápu správně, že se ruší jedna a schvaluje druhá? Ano vydáváme novou vyhlášku a 

tím můžeme zrušit původní vyhlášku; je vymezen noční klid v areálu letního kina, ale nám jde spíš o 

noční klid v okolí; vědí o konané akci strážníci MP, nebo kam se máme obracet v případě dotazů? MP má 

obecně závaznou vyhlášku u sebe a tak vědí, jaké akce se pořádají a v kolik hodin budou ukončeny 

usnesení ZM č. 298/2017 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnova o nočním klidu. S úpravou článku 3 odstavce 3 s dobou 

nočního klidu od 01 do 06. 

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

usnesení ZM č. 299/2017 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnova, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Turnova č. 

6/2013. 

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

19. Kontrolní výbor   
 

Rozprava:  
      ZM pověřilo KV prověřením této zakázky na svém březnovém zasedání, reagovalo tak na anonymní 

oznámení na serveru bezkorupce.cz. Podstatou oznámení bylo nevypsání výběrového řízení na tuto 

zakázku dle městské směrnice o zadávání veřejných zakázek a přijmutí daru od dodavatele stavby firmy 

Zikuda, vodohospodářské stavby, s.r.o. Rada města rozhodla o výjimce ze směrnice o zadávání veřejných 

zakázek, realizace tedy byla udělena přímo firmě Zikuda, subdodavatelem byly Technické služby Turnov, 

s.r.o., člen RM p. František Zikuda nahlásil střet zájmu a zdržel se hlasování (firmu vede jeho syn). 

Následně byla uzavřena darovací smlouva mezi městem a firmou Zikuda na 250 tisíc. Kč na renovaci 

dětských hřišť v Turnově. Projektovou dokumentaci zpracovaly firmy: Profes Projekt (studie na stezku), 

Elektros Martinice s.r.o. (osvětlení). 

Závěr 

KV neshledal, že by město svým jednáním porušilo právní předpis, a to jak ve vztahu k zákonu o 

zadávání veřejných zakázek, tak ve vztahu k zákonu o obcích. Ze zákona o zadávání veřejných zakázek 

neplyne povinnost města jako zadavatele zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Z 

ustanovení zákona o obcích plyne obecná povinnost pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. V 

jednání rady města tak nelze spatřovat porušení těchto právních předpisů. Výjimka byla udělena v souladu 

se směrnicí o zadávání veřejných zakázek. KV se však domnívá, že je velmi nevhodné přijmout dar v 

souvislosti s nevypsáním výběrového řízení na jakoukoliv zakázku, natož když se jedná o firmu s vazbou 

na jednoho člena městské rady. Toto by rozhodně nemělo být běžnou praxí.  

 

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

V diskusi zaznělo: Jediné co mi vadí, je prověřování anonymů, KV prověřoval na základě anonymní 

stížnosti konkrétní zakázku, ale určitě ne osobu; RM se pravidelně schází 2x do měsíce a za celý rok bylo 

vydáno pouze 7 výjimek, z čehož byla udělena jedna při pádu skály směr Zrcadlová koza, to je přesně to 

co KV navrhuje, že v těchto případech by se měli výjimky udělovat. 

 

usnesení ZM - nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

povinnost rady města informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města jeho členy o rozhodnutí o 

udělení výjimky z aktuální směrnice o zadávání veřejných zakázek, včetně stručného zdůvodnění. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/9/6] 
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usnesení ZM – nebylo přijato 

ZM doporučuje  

radě města, aby o výjimkách z aktuální směrnice o zadávání veřejných zakázek bylo rozhodováno pouze 

ve výjimečných případech, např. při mimořádných živelních událostech. 

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

usnesení ZM č. 300/2017 
 

ZM bere na vědomí  

rezignace paní Radky Šimůnkové a pana Pavla Paickra na členy kontrolního výboru. 

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

usnesení ZM č. 301/2017 
 

ZM bere na vědomí  

zjištění kontrolního výboru - kontrolní výbor na základě usnesení ZM č. 75/2017 prověřil zakázku malého 

rozsahu ,,Stezka pro cyklisty a chodce k Malému Rohozci, veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 

veřejné osvětlení k Vápeníku“ a konstatuje, že město svým jednáním neporušilo právní předpis ve vztahu 

k zákonu o veřejných zakázkách či zákonu o obcích. 

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

  
V Turnově dne 4. července 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke  

starosta 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Michal Kříž 

ověřovatel zápisu 

 


