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Zápis 

8. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 24. 08. 2017  
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Přítomni: 

 

Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. 

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

Hudec, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Mgr. 

Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana 

Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František 

Zikuda 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

Tajemník 

úřadu: 

Zapisovatelka: 

Ověřovatelé: 

Eva Kordová, Ivan Kunetka, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Mgr. Otakar Špetlík, 

Ing. Tomáš Tomsa 

Ing. Vítězslav Sekanina, MUDr. Jiří Tomášek        

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

Renata Jáglová, DiS.  

Jiří Kos, Ing. Petr Soudský 

 

PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Záležitosti finančního odboru 

2. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 

2016 

Mgr. Petra Houšková                                                                           17:05 – 17:15 

      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

3. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov Mgr. Martina Marková                                                                               17:15 -  17:50  

4. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu 

dlouhodobého majetku 

                                                                                      

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Přijetí daru - podíl 1/60 z celku na pozemcích parc.č. 817/36 

a 817/37 v k.ú. Mašov u Turnova 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:50 – 18:20    

6. Prodej pozemku parc.č. 2297/16 k.ú. Turnov 
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7. Prodej zbytkového pozemku parc.č. 855/20 (u bývalé 

kotelny) Žižkova ulice, Turnov 

       

Ostatní 

8. Projekt Turnovské dílo - obnova pasáže u radnice Ing. Tomáš Hocke                                                                           18:20 – 18:50      

9. Příspěvky občanů                                                                                18:50 – 19:00     

 

 

Přítomni 3 občané 

 
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.  

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
       

 

usnesení ZM č. 306/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
  

2. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2016   
 

Rozprava:  
      Dobrovolný svazek obcí "MIKROREGION JIZERA" byl založen v souladu s ustanoveními §49 až 

§53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na setkání pověřených zástupců obcí okresu Liberec dne 22.04.2002 

ke sdružení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem 

účastnickou obec. 

 

Dle platných legislativních norem schvaluje základní dokumenty hospodaření svazku členská schůze 

(příloha č. 3) a zastupitelstva členských obcí jsou informována o těchto dokumentech s návrhem usnesení 

– bere na vědomí. 

 

 

usnesení ZM č. 307/2017 
 

ZM bere na vědomí  

závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
  

3. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov   
 

Rozprava:  
      Město Turnov je členskou obcí dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále 

jen VHS Turnov), které zajišťuje provozování, rozvoj a péči o vodohospodářský majetek. Členské obce 

svazku pravidelně přispívají na investiční aktivity VHS Turnov realizované na území členské obce. 

Na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny tři žádosti VHS Turnov o individuální dotaci – v 

celkové výši 5,809.000 Kč. 
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1. 

VHS Turnov podalo žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 670.000 Kč. Jedná se 

o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci stavby – opravy 

stávajícího vodovodního řadu v lokalitě Károvsko. Zhotovitelem stavby je společnost Stavoka Kosice, 

a.s., s níž uzavřelo VHS Turnov dne 6.4.2017 smlouvu o dílo. Cena realizace akce „Turnov – oprava 

vodovodu Károvsko“ je 4,956.261 Kč bez DPH (z toho podíl města Turnov 670.000 Kč). Realizace akce 

probíhá od 4/2017 a bude dokončena nejpozději do 10. 8. 2017.  

2. 

VHS Turnov podalo žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 1, 746.000 Kč. Jedná se o 

finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci stavby v Turnově – 

výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Hruštice – Károvsko. Výstavba kanalizačního řadu včetně 

veřejných částí přípojek bude realizována dle projektové dokumentace zpracované firmou - PROFES 

PROJEKT, s.r.o. Turnov. Zhotovitelem stavby je společnost JANOUŠEK IS spol. s r.o. Cena realizace 

akce „Turnov – výstavba vodovodu a kanalizace, Hruštice – Károvsko“ je 2,148.629 Kč bez DPH (z toho 

podíl města Turnov 1,746.000 Kč). Realizace akce probíhá od 6/2017 a bude dokončena nejpozději do 18. 

9. 2017. 

 3. 

VHS Turnov podalo žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 3,393.000 Kč. Jedná se 

o finanční příspěvek na opravu vodohospodářských sítí v ul. Pekařova. Oprava stávajícího kanalizačního 

řadu včetně připojení přípojek i souvisejícího odvodnění komunikace a oprava komunikace (asfaltového 

krytu) dle projektové dokumentace zpracované společností Valbek, s.r.o. Liberec. Zhotovitelem stavby je 

společnost MIZERASTAVBY a.s.. Cena realizace akce „Turnov – oprava VH sítí ul. Pekařova“ je 

7,365.713 Kč bez DPH (z toho podíl města Turnov 3,393.000 Kč). Realizace akce probíhá od 22. 6. 2017 

a bude dokončena nejpozději do 15. 11. 2017.  

 

usnesení ZM č. 308/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 670.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 

Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava vodovodu Károvsko. Poskytnutí dotace se bude 

řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města č. 7-17-007 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
  

usnesení ZM č. 309/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí investiční dotace ve výši 1,746.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – výstavba vodovodu a kanalizace, Hruštice – Károvsko. Poskytnutí 

dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Zastupitelstvo města Turnov schvaluje 

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-17-008 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
  

usnesení ZM č. 310/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3,393.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 

Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava VH sítí ul. Pekařova. Poskytnutí dotace se bude 

řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Zastupitelstvo města Turnov schvaluje smlouvu o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-17-009 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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4. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku   
 

Rozprava:  
           Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo dne 16. 2. 2017 o rozdělení dotací na sportovní činnost 

spolků a na provozní náklady spolků. K rozdělení zbyla částka 438.000 Kč určená na pořízení, technické 

zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku. Zastupitelstvo rozhodlo dne 30. 3. 2017 o rozdělení 

tohoto zůstatku z celkové dotace pouze do výše 303.000 Kč (z toho: pro spolek Tělovýchovná jednota 

Turnov z. s. 115.000 Kč, pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. 88.000 Kč a pro spolek 

Tělocvičnou jednotu Sokol Turnov 100.000 Kč). Zbylých 135.000 Kč nebylo rozděleno vzhledem 

k nesjednoceným názorům na dotace do nemovitostí mimo k. ú. Turnov.  

V rozpočtu města tedy zůstalo na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 

135.000 Kč. Na základě usnesení rady města č. 378/2017 odbor školství, kultury a sportu vypsal 2. výzvu 

v programu na podporu sportovních spolků. V rámci druhé výzvy  o dotaci byla doručena pouze jedna 

žádost- žádost spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. Spolek požádal o dotaci ve výši 135.000 Kč na 

pořízení a instalaci nové výsledkové tabule do haly a na výměnu podlahové krytiny ve cvičební místnosti 

sportcentra. Rada města Turnov na svém jednání projednala tuto žádost o dotaci spolku Tělovýchovná 

jednota  Turnov, z. s. a vzhledem ke skutečnosti, že v žádosti byla uvedena i výměna podlahové krytiny 

ve cvičební místnosti sportcentra (spinningový sál), který je využíván zejména pro komerční účely, 

podpořila pouze instalaci nové výsledkové tabule do haly. 

 

 
Diskuze: p. Bača, p. Svobodová, p. Zikuda, p. Hocke  

 
V diskuzi zaznělo: Měli bychom tělovýchovnou jednotu podpořit celou zbývající částkou, od začátku 

tvorby nových pravidel pro sport jsme oddělili komerční prostory od nekomerčních, s tím, že budeme 

podporovat nekomerční, v Turnově působí hodně komerčních zařízení, která nepodporujeme, a mohlo by 

to vést k tomu, že bychom podporu museli ještě více rozšířit, rádi bychom nevyčerpanou částku umožnili 

sportovcům čerpat prostřednictvím sportovního fondu, původně RM chtěla, aby TJ řešila areál házené, ale 

TJ v současné době řeší studii zchátralého areálu a ještě není jasné, na co by bylo vhodné finanční 

prostředky města čerpat. 
 

 

usnesení ZM č. 311/2017 
 

ZM ukládá  

finančnímu odboru Městského úřadu Turnov zahrnout do příštího rozpočtového opatření převod 

nedočerpané částky 11.500,- z řádku rozpočtu dotace na sport + finance z hazardu do sportovního fondu 

města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

 

usnesení ZM č. 312/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na pořízení, technické spolků a organizací, a to pro spolek 

Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 ve výši 123.500 Kč. Dotace bude určena na pořízení 

výsledkové tabule v hale spolku. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem a zároveň 

Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 

Zastupitelstvo města Turnov zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 2-17-

004, kterou bude dotace poskytnuta a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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5. Přijetí daru - podíl 1/60 z celku na pozemcích parc.č. 817/36 a 817/37 v k.ú. 

Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  
      Majitelka, xxxxxxxxxxx, vlastní podíl ve výši 1/60 z celku na pozemkových parcel č. 817/36 o 

výměře 1506m2 a 817/37 o výměře 42m2 oba v k. ú. Mašov u Turnova nabízí Městu Turnov převod 

tohoto podílu do vlastnictví města formou daru. 

 

OSM a RM doporučují ZM schválení přijetí daru podílu ve výši 1/60 z celku pozemkových parcel č. 

817/36 a 817/37 k. ú. Mašov u Turnova a úhradu nákladů za vklad do katastru nemovitostí. 

 

Diskuze: 0 

 

usnesení ZM č. 313/2017 
 

ZM schvaluje  

přijetí daru vlastnického podílu ve výši 1/60 z celku na pozemcích p. č. 817/36 o výměře 1506m2  a 

817/37 o výměře 42m2, oba v k. ú. Mašov u Turnova do vlastnictví Města Turnova od xxxxxxxxxxxxxxx. 

Město Turnov jako nabyvatel uhradí poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
  

6. Prodej pozemku parc.č. 2297/16 k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      Dne 24. 5. 2017 byla na odbor správy majetku doručena žádost o prodej pozemku parc.č. 2297/16, 

výměra 31m2, k. ú. Turnov, Máchova ulice. Žadatel xxxxxxxxxxxxxx (dále jen "žadatel") je vlastníkem 

navazujícího pozemku parc. č. 2297/15. Jedná se o pozemky v řadové zástavbě rodinných domů a jediný 

přístup na svou parcelu má žadatel přes pozemek p. č. 2297/16 ve vlastnictví Města Turnov. 

 

Hodnota dle tabulky orientačních cen dle územního plánu – pozemek určený k zastavění, je 1000,- až 

1500,- Kč za m2. Na tomto pozemku bohužel, reálně stavět nejde a je pouze vhodný ke scelení 

s pozemkem sousedním. Z důvodu, že se jedná o zbytkový pozemek, navrhujeme slevu na 500,- Kč/m2.  

OSM pro určení ceny obvyklé v daném místě a čase objednalo zpracování znaleckého posudku, který 

stanovil cenu za m2 ve výši 600,- Kč/m2 jako cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 

OSM a RM doporučují prodej pozemku p. č. 2297/16 výměra 31m2 v k. ú. Turnov, Máchova ulice za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem (600,- Kč/m2) za celkovou kupní cenu 18.600,- Kč, která je cenou 

obvyklou. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu vkladu vlastnického práva. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 314/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 2297/16 zahrada o výměra 31m2, k. ú. Turnov do vlastnictví xxxxxxxxxxxxx za 

kupní cenu 18.600,- Kč, která je v daném místě a čase obvyklou. Kupující uhradí správní poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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7. Prodej zbytkového pozemku parc.č. 855/20 (u bývalé kotelny) Žižkova ulice, 

Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě doručené žádosti společnosti MN Autohit s.r.o. (dále jen „žadatel“) předkládáme radě 

města ke schválení prodej pozemkové parcely č. 855/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 173m2 v k. 

ú. Turnov, ve vlastnictví Města Turnov. Výměra tohoto pozemku byla stanovena geometrickým plánem č. 

4217/139/2016 ze dne 22. 12. 2016. 

 

V žádosti o prodej pozemku žadatelé navrhují kupní cenu 500,- Kč/m2. Jako účel využití uvádí rozšíření 

prostoru na parkování. 

 

OSM navrhuje a RM doporučuje ZM prodej tohoto pozemku, vlastníku sousedních pozemků - společnosti 

MN Autohit s.r.o. zastoupené panem Petrem Noskem, za cenu 500,- Kč/m2 tj. celkem 86.500,- Kč, kterou 

v žádosti o prodej nabízí a je ochoten uhradit. 

 

Diskuse: 0 
 
 

usnesení ZM č. 315/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej zbytkového pozemku z vlastnictví Města Turnova parc. č. 855/20 - ostatní a jiná plocha o výměře 

173m2 za kupní cenu za celek 86,500,- Kč (tj. 500,-/m2), která je cenou v daném místě a čase obvyklou 

do vlastnictví společnosti MN Autohit s. r. o. Cena je osvobozena od DPH. Kupující společnost MN 

Autohit s.r.o. uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/2] 
  

8. Projekt Turnovské dílo - obnova pasáže u radnice   
 

Rozprava:  
      ZM je předkládán materiál, který přináší informace o zahájení projekčních prací k obnově pasáže u 

radnice. 

Zároveň tento materiál naznačuje budoucí využití těchto prostor.  Na objekt pasáže je vydán demoliční 

výměr, nicméně její  oprava je možná. Na  základě obestavěného prostoru je odhad oprav v rozmezí 4,5-

10 mil. Kč.  

V minulosti na pasáž byla zpracována i dokumentace k územnímu rozhodnutí, která zde umisťovala i 

zcela nový objekt.  Tento objekt byl na základě propočtu obestavěného prostoru odhadnut na částku cca 

20 mil. Kč vč. DPH. Na projekt nebylo vydáno územní rozhodnutí, protože se nepodařilo dosáhnout 

dohody s vlastníky sousedních nemovitostí. Pan Maršík chtěl, aby součástí průchodu byl i sjezd do 

případných podzemních garáží na jeho pozemku, pan Sekanina požadoval bezbariérové řešení průchodu, 

spoluvlastníci příjezdu do vnitrobloku požadovali koncepční řešení vnitrobloku, městskému architektovi 

se nelíbila nová přístavba bez adekvátního parkování. 

 

Problémem pasáže je její špatné prosvětlení a oslunění. Pasáž je z historického hlediska velmi zajímavá. 

Po předběžné konzultaci s vlastníkem sousední nemovitosti panem Maršíkem je možné uvažovat o 

původním otevření pasáže směrem do dvora čp.2, za podmínky vybudování chodníku a zavírání průchodu 

ve večerních hodinách, na průchod nebude chtít dát věcné břemeno. Dále je třeba zmínit, že prostory v 2. 

NP nelze zcela bezbariérově zpřístupnit (úzké schodiště). 

 

Po projednání v RM navrhujeme stavební obnovu stávajících objektů pasáže. Zásadním důvodem je 

historická unikátnost a fakt, že jakákoli změna objektu (nástavba, přístavba, prolomení oken) bude 

vlastníky sousedních nemovitostí sabotována a nepovede ke kýženému stavebnímu povolení. Zároveň je 

třeba tuto část radnice dát bezpodmínečně do pořádku. Nemůžeme od obyvatel města požadovat opravy a 

údržby majetků v jejich vlastnictví aniž bychom my jako město pracovali jinak. 
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Využití nových prostor vychází z iniciativy prezentace šperkařství veřejnosti pod názvem Turnovské dílo. 

Ve zkratce by šlo o umístění šperkařských dílen v přízemí a v patře by pak byla umístěna městská 

výstavní galerie. Dílny v přízemí ve své podstatě odpovídají záměru na vybudování kanceláří. V patře 

však využití prostoru jako výstavní galerie s malým zázemím pro návštěvníky, prostorem pro setkávání. V 

přízemí je ještě nutné myslet na zázemí úřadu – odstavení jízdních kol, odpadové hospodářství, provozní 

sklad. 

  
Provozní náklady na provoz galerie jsou součástí přiloženého materiálu a jsou vyčísleny na cca 660 

tis.Kč/rok. 

  

Pan Pešek dále zjistil předpokládané ceny specifického vybavení galerie (shrnutí jeho příloh č. 3,4,5): 

- osvětlení 585 tis. Kč vč. DPH 

- závěsný systém 180 tis. Kč vč. DPH 

- výstavní sokly 48 tis. Kč vč. DPH 

- elektronický zabezpečovací systém 110 tis. Kč vč. DPH 

- kamerový systém 78 tis. Kč vč. DPH 

 

V rámci nájmu dílen je uvažování s částkou 1500 Kč/m2/rok + energie, což je obdobný nájem v centru 

města.  

V případě, že by snad projekt Turnovské dílo nebyl v závěru naplněn, je možné prostory v pasáži 

standardně pronajmout na komerční aktivity, či jako zázemí úřadu. Je potřeba mít projektovou 

dokumentaci, na základě rozpočtových nákladů, pak můžeme rozhodnout o jednorázovém zařazení 

investice či etapizovaném provádění. 

 

Diskuze: p. Uchytil, p. Červinková, p. Maierová, p. Svobodová, p. Houšková, p. Hocke 

 

V diskuzi zaznělo: Podpoření myšlenky Turnovského díla, která přispěje k rozšíření nabídky cestovního 

ruchu. Jedinou námitkou bylo velké finanční rozpětí, které se pohybuje od 4,5 -10 mil. Kč. Na začátku 

projektu je těžké určit částku na tento projekt, až čas ukáže, zda to pomůže k nalákání více turistů do 

Turnova. Toto město je bohaté na malíře, sochaře, šperkaře, kameníky, zlatníky a bylo by dobré těmto 

umělcům poskytnout prostory pro výstavy. S touto výstavbou nemůžeme dále otálet, protože pasáž je ve 

velmi špatném stavu, zastupitelstvo může říct, to nechceme.  

Galerijní prostory v informačním centru slouží k prezentace města ne jako výstavní prostor pro umělecká 

díla. Raději dát 700 000,- Kč za projekt než za jeho demolici, která by byla za pár let potřeba. 

 

usnesení ZM č. 316/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Projekt Turnovské dílo - obnova pasáže u radnice. ZM souhlasí se záměrem využití obnovené 

pasáže u radnice pro projekt Turnovské dílo. ZM ukládá OSM předložit informaci o dalším postupu po 

zpracování projektové dokumentace na Obnovu pasáže u radnice. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/2] 
  

9. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Diskuze: p. Grund, p. Hocke, p.Frič, p. Soudský, p. Hudec, p. Červinková, p. Maierová 

 

V diskuzi zaznělo: Na informačních tabulích jsou zkomolené jména ulic. Uvažuje se o jejich nápravě? 

Víme o tom, ale bohužel se nedají dohledat vlastníci a tímto dochází k pozdržování opravy. Angažovala 

se i p. Gruberová, ale bez úspěchu. Rádi bychom Vás také poprosili o návrhy názvů nových ulic. 
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Diskutovalo se o stížnosti občanů na neupravenost chodníků například v ulici Rokycanově, a zda budou 

hlídaná dětská hřiště, na kterých se ve večerních hodinách zdržují mladší delikventi. Ano touto záležitostí 

se zabývá Městská policie, která dělá preventivně noční hlídky. 

Byla také zmínka o rekonstrukci školy v Mašově, jejíž rozpočet přesáhl téměř dvojnásobek požadované 

částky. Je město v dobré finanční kondici? Když má v plánu několik realizací, jak budov, tak parků, ale 

přišlo by mi lepší, kdyby se spíše zaměřilo na bezpečnost našich občanů například ohledně již 

zmiňovaných chodníků. Sice realizace budov a parků je naplánovaná, ale je to záležitost na několik let 

dopředu, za posledních 6 let bylo nejvíce investováno do nových chodníků i silnic. 

Také se diskutovalo o možných veřejných toaletách v parcích. 

 

V Turnově dne 31. srpna 2017 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

………………………… 

Jiří Kos 

ověřovatel zápisu 

………………………… 

Ing. Petr Soudský 

ověřovatel zápisu 

 


