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Zápis 

9. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 21. 09. 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, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. 

Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Mgr. Jana 

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

Jiří Mikula 

 

Nepřítomni:  MUDr. Daniel Hodík, Ing. Michal Kříž, Ing. Tomáš Tomsa, František Zikuda           

 

Omluveni: Ing. Petr Soudský, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Tajemník 

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Zapisovatelka: Sabina Karešová 
 

Ověřovatelé:    Eva Kordová, Ing. Miloslav Šorejs 

 

 

PROGRAM 

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOV 
 

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

2 Petice občanů města - komunikace Durychov Ing. Tomáš Hocke             17:05 – 17:15                                                                   

3 Čestné občanství a cena obce 2017 Ing. Tomáš Hocke             17:15 – 17:25                                                                   

Záležitosti odboru správy majetku 

4 Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

(IROP) 

Mgr. Petra Houšková         17:25 – 18:10                                                                        

5 Prodej bývalého kina Bio Ráj Turnov Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

6 Hrad Valdštejn-žádost o zařazení akce do PZAD 2018 na 

Ministerstvu kultury 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                 
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Záležitosti finančního odboru 

7 Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017 Ing. Tomáš Hocke              18:10 – 18:25                                                                  

8 Příspěvky občanů                                             18:25 – 18:35       

9 Přestávka                                             18:35 – 18:50       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10 Zřizovací listina Mateřské školy a Základní školy Sluníčko 

Turnov, příspěvková organizace 

Mgr. Petra Houšková          18:50 – 19:05                                                                      

Záležitosti odboru města 

11 Územní studie Turnov - Benátky Ing. Tomáš Hocke               19:05 – 19:15                                                              

Ostatní 

12 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Ing. Tomáš Hocke               19:15 – 19:20                                                                       

 

 
 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:  
      Pan Michal Loukota navrhl doplnění programu o bod Otázky pro vedení města, se zařazením hned za 

schválení programu.  

 

usnesení ZM č. 317/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně navrhovaného doplnění. 

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

 

 SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOV 

 
1 

2 

Úvod 

Otázky pro vedení města 

Ing. Tomáš Hocke             17:00 – 17:05                                                                    

3 Petice občanů města - komunikace Durychov Ing. Tomáš Hocke             17:05 – 17:15                                                                   

4 Čestné občanství a cena obce 2017 Ing. Tomáš Hocke             17:15 – 17:25                                                                   

Záležitosti odboru správy majetku 

5 Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

(IROP) 

Mgr. Petra Houšková         17:25 – 18:10                                                                        

6 Prodej bývalého kina Bio Ráj Turnov Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

7 Hrad Valdštejn-žádost o zařazení akce do PZAD 2018 na 

Ministerstvu kultury 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

Záležitosti finančního odboru 

8 Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017 Ing. Tomáš Hocke              18:10 – 18:25                                                                  

9 Příspěvky občanů                                             18:25 – 18:35       

10 Přestávka                                             18:35 – 18:50       
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Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11 Zřizovací listina Mateřské školy a Základní školy Sluníčko 

Turnov, příspěvková organizace 

Mgr. Petra Houšková          18:50 – 19:05                                                                      

Záležitosti odboru města 

12 Územní studie Turnov - Benátky Ing. Tomáš Hocke               19:05 – 19:15                                                              

Ostatní 

13 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Ing. Tomáš Hocke               19:15 – 19:20                                                                       

 
  

2. Otázky pro vedení města   
 

Rozprava:  
      Pan zastupitel Jiří Mikula za klub TOP 09 vznesl dotazy na vedení města: 

1. Zakázka Metelkovy sady RM 172/2017, proč při rozpočtové ceně 7 584 tis. Kč byla veřejná 

zakázka malého rozsahu a nebylo použito standartní VZ zjednodušené podlimitní? 

2. Zakázka dětské hřiště Alešova ulice, DRAK – Proč byli osloveni pouze 3 renomovaní dodavatelé? 

Dle vnitřní směrnice při zakázce nad 400 000 Kč je třeba oslovení 5 dodavatelů. 

3. Jak hospodaří Gastrovize při KCT? 

4. Proč je navýšen limit pro vyhlašování výběrových řízení z 90 000 Kč na 150 000 Kč? 

5. Jak pokračuje vedení města v zadání Analýzy vodohospodářského majetku? 

6. Na základě dnes obdrženého podkladu pro RS VHS: bod závěry z prověřování ÚOHS 

a) Jak je možné, že DR nebyla informována o prověřování ze strany ÚOHS? 

b) Požadujeme předložení návrhu opatření k řešení situace pokuty od ÚHOS 

Starosta přislíbil odpovědi zastupitelům na otázky i bez schválení usnesení. 

 

usnesení ZM č. 318/2017 
 

ZM ukládá  

starostovi Ing. Tomáši Hockeovi předložit zastupitelům odpovědi na tyto zde předložené otázky. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/1/2] 
  

3. Petice občanů města - komunikace Durychov   
 

Rozprava:  
      Starosta města obdržel dne 5. 9. 2017 petici za „Nesouhlas s velice špatným stavem povrchu vozovky 

ulice Durychov v Turnově“, předloženou panem xxxxxxxxxxxx, ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o 

právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Petice byla podpořena celkem 44 podpisy občanů města. 

Město Turnov tak jako každý rok, i na ten letošní připravilo různé investiční akce, ke kterým patří i 

potřebné opravy stavu místních komunikací. Je třeba říci, že v tomto roce šlo na opravy městských 

komunikací rekordních 10 mil. Kč. Nejvíce za poslední tři roky, když nepočítáme rozsáhlé, komplexní 

opravy jednotlivých ulic jako byla Zborovská, ul. 28. října a další. Nejčastěji požadované investiční akce 

jsou jistě opravy komunikací. Město Turnov připravilo opravy, které byly zahájeny v jarních měsících. 

Proběhly opravy komunikací v Markově ulici, na Vesecku a v ulici Na Lukách. Markova ulice se dočkala 

celoplošné opravy. Na Vesecku proběhla plnoplošná oprava nájezdu do průmyslové zóny. Podobně tomu 

bylo také v ulici Na Lukách ve směru od autobusového nádraží směrem k Palackého ulici. Oprava 

povrchu byla provedena v dlouhodobě požadované slepé části ulice Jana Palacha a v části ulice Jana 

Zajíce. Část komunikace byla opravena také před kompostárnou na Malém Rohozci. Opravy rovněž 

probíhaly také v části ulice Hruboskalská, která vede ke Křišťálové ulici. Nový asfalt je položen i v části 

Koškovy ulice od viaduktu u škvárového hřiště k železničnímu mostu, kde budou také probíhat práce na 

novém chodníku. V rámci prací bude opraven stávající kanalizační řad v délce zhruba 300 metrů včetně 

21 přípojek. Dále se bude jednat o opravu vodovodního řadu v délce 652 m včetně připojení 27 ks 

vodovodních přípojek. Z uvedeného výčtu investic pro letošní rok je zřejmé, že město se o své 
komunikace stará, ale není možné je opravit všechny najednou. Neutěšený stav komunikace je 

zastupitelům města známý. Ulice se poprvé objevila v anketě zastupitelů, na základě které proběhly 
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opravy na jaře roku 2017. Skončila v této doplňkové anketě (byla zahájena, díky vyššímu objemu financí 
na komunikace) na 17 místě s počtem hlasů 75. Odhadované náklady vyčíslené pouze na velkoplošnou 

opravu asfaltem čítají cca 600-800 tis. Kč. 

Problémem komunikace Durychov je skutečnost, že komunikace je velmi úzká a strmá. Otázku výhyben 

se pokusíme řešit v rámci plnoplošné opravy komunikace. Město zde pozemků nemá mnoho, a proto 

bude důležitá i spolupráce s vlastníky sousedních komunikací. V tomto roce se pokusíme zahájit 

projektovou přípravu, samotná realizace bude vycházet z možností rozpočtu města a v této chvíli ji 

nemůžeme garantovat. 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: V tomto roce se pokusíme zahájit projektovou přípravu – co to znamená? Není, kdo by 

nám ji naprojektoval. 

 

usnesení ZM č. 319/2017 
 

ZM bere na vědomí  

petici občanů za “Nesouhlas s velice špatným stavem povrchu vozovky ulice Durychov v Turnově a 

ukládá Městskému úřadu Turnov, odboru správy majetku, dopravní situaci na této komunikaci vyřešit, dle 

možností rozpočtu města roku 2018. 

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

4. Čestné občanství a cena obce 2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám návrh na udělení Čestného občanství a Ceny obce pro letošní rok 2017. Ceny 

budou uděleny ve slavnostní den 28. října 2017 v městském divadle.  

 

 Lars – Olof Franzen – čestné občanství 

 Nominaci na cenu čestného občanství navrhla místostarostka Jana Svobodová na návrh 

Mgr. Václava Zakouřila 

 Nominace za dlouhodobou a vytrvalou spolupráci mezi partnerskými městy Turnovem a 

Alvestou ve Švédsku 

 Pan Lars – Olof Franzen navštívil Turnov v roce 1973 společně s klubem orientačního 

běhu a od té doby sem jezdí pravidelně. Partnerská smlouva mezi městy byla podepsána 

díky jeho aktivnímu přístupu v roce 2006. Pan Franzen organizuje již 30 let turistické a 

sportovní zájezdy do Turnova. 

 Kompletní informace jsou v přiložené nominaci, která obsahuje stručný životopis 

 

JUDr. Milan Brunclík – cena obce 

 Pana Milana Brunclíka navrhla na cenu obce radní a zastupitelka Eva Kordová 

 Nominace k životnímu jubileu 65 let, za mimořádné a dlouhodobé tvůrčí počiny 

v mediální branži v oblasti dokumentaristiky a žurnalistiky 

 V roce 2013 byl zahrnut do prestižního almanachu 99 významných tvůrců rozhlasové 

historie. Pan Milan Brunclík nepřetržitě 25 let dokumentuje dění na Turnovsku 

prostřednictvím videozáznamů turnovské televize. 

 Pan Milan Brunclík byl oceněn 17. listopadu 2014 medailí starosty za osobní odvahu, se 

kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru 

demokracie v Turnově 

 Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém životopise 
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Diskuse: p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: domnívám se, že se jedná o citlivou záležitost, navrhuji tajné hlasování. 

 
 

ZM schvaluje – usnesení nebylo přijato 

tajné hlasování 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/8/1] 
  

usnesení ZM č. 320/2017 
 

ZM schvaluje  

udělení čestného občanství města panu Lars – Olof Franzen z družebního města Alvesty. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/1/5] 
  

usnesení ZM č. 321/2017 
 

ZM schvaluje  

udělení ocenění Cena obce 2017 panu JUDr. Milanu Brunclíkovi. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/3/2] 
  

usnesení ZM č. 322/2017 
 

ZM schvaluje  

finanční dar pro oceněného ve výši 50.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/3/2] 

 
  

5. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří (IROP)   
 

Rozprava:  
      V květnu tohoto roku Vám byl předložen materiál k žádosti o podporou do Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) specifického cíle 4.1 (CLLD = Komunitně vedený místní 

rozvoj) na dvě plánované akce: 

1. Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa 

2. Mineralogická učebna ve Středisku volného času Žlutá ponorka  

 

11. září 2017 Obecně prospěšná společnost pro Český ráj o.p.s. vyhlásila očekávané 4 výzvy: 

 Podporu bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy, alokace 5 mil Kč 

 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení., alokace 12 mil Kč 

 

1. Chodník v Sobotecké ulici je navržen podél silnice III/27926 a to od komunikace na p. č. p. č. 296/1, 

resp. za autobusovou zastávkou Turnov-Mašov až ke křižovatce Pelešany - Kadeřavec v celkové 

délce 510,36m a v celkových nákladech 4.244.029,23 Kč vč. DPH. Bude veden v celé délce po 

zatrubněném příkopu, proto bylo toto řešení konzultováno 18. 9. 2017 s poskytovatelem dotace, zda 

nepůjde o vyvolané investice a tedy neuznatelné náklady. Bylo nám sděleno, že se jedná o hlavní 

aktivitu s uznatelným nákladem a takto i byly posuzovány již podané projekty. 

Dále bude vybudován chodník v místě napojení ulice U školy, která je spojnicí do ZŠ Mašov a zajistí 

přístup ke stávající autobusové zastávce. Náklady činí 361.203,11 Kč vč. DPH. 

Protože bude zároveň s chodníkem prováděno veřejné osvětlení, musí být součástí podané žádosti i 

tyto náklady, které jsou ve výši 984.220,51 Kč. Vzhledem k limitovaným způsobilým nákladům ve 

výzvě (do 5 mil Kč), bude osvětlení v žádosti zahrnuto jako neuznatelný náklad. 
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Odhad financování projektu: 

Evropská unie + Státní rozpočet 95%   4.374.970 Kč 

Spoluúčast města na uznatelných nákladech 5%   230.262 Kč 

Celkové způsobilé náklady 100

% 

4.605.232 Kč 

   

Nezpůsobilé náklady-veřejné osvětlení  984.221 Kč     

Celkové náklady města (5% spoluúčast + neuznatelné 

náklady) 

 1.214.482 Kč 

 

Na zpracování studie proveditelnosti bude nutné vynaložit cca 60 tis Kč, ale ty jsou zahrnuté v rozpočtu 

2017. 

 

2. Projekt mineralogické učebny ve Středisku volného času Žlutá ponorka řeší vybudování učebny 

mineralogie a keramiky v místě stávající učebny v přízemí. Dále budou provedeny bezbariérové 

úpravy u vstupu do učebny a ve venkovním prostoru při vstupu od zadního vchodu z parku. Počítá se 

s vybudováním venkovní učebny a drobným venkovním vybavením. Náklady činí do 2 mil Kč včetně 

DPH. 

 

Odhad financování projektu: 

Evropská unie + Státní rozpočet 95%   1.900.000 Kč 

Vlastní zdroje 5%      100.000 Kč 

Celkem 100%   2.000.000 Kč 

Na zpracování studie proveditelnosti nebude potřeba vynaložit žádné finance, neboť se upraví stávající 

podaná studie v rámci individuální žádosti do IROP. 
 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke, p. Sekanina, p. Houšková, p. Kordová, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: S panem starostou jsme se bavili, že uděláme provizorní chodník, padá tato myšlenka 

nebo ne? Každý se bavíme o jiném chodníku. Provizorní chodník je u školy? Stále čekám na skácení 

onoho stromu – pak se něco stane. Objevují se tu 2 subjekty? Obecně prospěšná společnost a MAS? 

Obecně prospěšná společnost a MAS je jedna a ta samá společnost. Místní akční skupina je uskupení, 

které je definováno v rámci ČR, MAS je nositelem administrace projektů. Sídlo má v Sobotce. MAS je 

více subjektů dohromady. Účastníme se valné hromady. Klasický orgán společnosti, forma sdružování, 

která funguje po celé ČR. MAS nemá právní subjektivitu. Je to místní akční skupina. Jsou tam 

podnikatelské subjekty, samosprávy. Nositelem MAS je Obecně prospěšná společnost. Domnívám se, že 

by v tom měl být pořádek. Na začátku volebního období jsme si to odsouhlasili, že budeme členem. Vy 

mi vůbec nerozumíte, chci vědět, kdo tomu velí. Já osobně si nedovedu představit, že jako soukromník 

bych nenašel toho člověka nikde. Myslím si, že v tom je nepořádek. Nepořádek musí vyřešit Ministerstvo 

místního rozvoje. Když by se nám podařilo ty peníze získat, kdy můžeme kopnout? Do konce roku jsme 

měli uzavírat smlouvu, ale je tu zpoždění 4 měsíce. 

 

usnesení ZM č. 323/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 176/2017 ze dne 25. 5. 2017 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

usnesení ZM č. 324/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 177/2017 ze dne 25. 5. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
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usnesení ZM č. 325/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ do IROP - integrované 

projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění 

finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování ve výši 

neuznatelných nákladů a min. 5% z celkových uznatelných nákladů akce potřebných k realizaci projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

 

usnesení ZM č. 326/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku“ do IROP - 

integrované projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení 

dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování ve 

výši min. 5% z celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

6. Prodej bývalého kina Bio Ráj Turnov   
 

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

objekt byl projednáván jak radou města tak i v zastupitelstvu. Zájemců bylo několik, ale vždy z nějakého 

důvodu z realizace projektů na revitalizaci objektu sešlo. 

 

Podání nabídky nakonec uskutečnili tři zájemci: 

1. nabídka - p. xxxxx – jako jediná, co se týče ceny, splňuje podmínky záměru 

2. nabídka – p. xxxxxx a xxxxxx; v nabídce je sice uvedena cena 5.500.000,- Kč, ale zároveň je 

podmíněna tím, že daň z převodu hradí prodávající, což je v rozporu s platnou právní úpravou 

3. nabídka – xxxxxxxx – nabízí cenu toliko 4 mil. Kč, nabízená cena nesplňuje vyhlášené podmínky 

záměru, tj. nabídka by měla být vyřazena (pokud nebude cena navýšena alespoň na 5,5 mil. Kč) 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Hocke, p. Šmiraus, p. Sekanina, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: Myslím, že první nabídka by měla být vyřazena. Když chce někdo kupovat barák, měl 

by vědět, kdo platí daň z nemovitosti. Pak to tu cenu výrazně mění. Děsím se toho, že nám ten barák bude 

chátrat. Bylo by vhodné ho prodat. Myslím, že pan xxxxxxxx má pravdu. Vybere se ten, kdo dá nejvíc a 

ten se odsouhlasí. Pokud nezaplatí, přijde nějaký další krok. Teď už není s kým diskutovat. Legální je 

schválit, kdo splnil podmínky. Pánové mají pravdu. Pán se mi zdá nedůvěryhodný, ani se neseznámil 

s objektem. Mám strach, že to nemusí klapnout. Nebylo povinností, zúčastnit se prohlídky. Je to jeho věc, 

že se na objekt nebyl podívat. Musíme vyhodnotit VŘ a kdo to vyhrál. Mám strach, aby to nedopadlo, jak 

kino na Trávnicích. Máme jednoho zájemce, připravíme do příštího ZM kupní smlouvu k odsouhlasení. 

 

usnesení ZM č. 327/2017 
 

ZM bere na vědomí  

předložené nabídky v rámci vyhlášeného záměru prodeje pozemku parc. č. 855/2, jehož součástí je 

budova s č. p. 2136, objekt občanské vybavenosti (objekt bývalého kina Bio Ráj)  a souvisejících 

pozemků parc. č. 843/18, 855/18, 855/19 a  843/30 a 843/11. Ukládá odboru správy majetku předložit na 

dalším zastupitelstvu Města Turnova návrh kupní smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
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7. Hrad Valdštejn-žádost o zařazení akce do PZAD 2018 na Ministerstvu kultury   
 

Rozprava:  
      Hrad Valdštejn patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější dominanty v Českém ráji. Má statut 

kulturní památky České republiky. Každoročně jej navštěvuje více než 55 tisíc návštěvníků. V letech 

2016-2017 proběhla oprava krovu a byla položena nová bobrovková krytina na Kapli sv. Jana 

Nepomuckého. V roce 2017 se dokončuje obnova vstupního mostu, který hrad Valdštejn zpřístupňuje. 

Dále bude ještě v roce 2017 instalován v hradním areálu zabezpečovací systém. Na rok 2018 je plánována 

obnova terasy nad biliárním sálem a obnova střechy a krovu vstupních bran. Do objektu v současné době 

zatéká, je poškozena izolace a hrozí poškozování instalovaného mobiliáře. Spolu s dlažbou terasy je 

plánována i oprava dlažby na přístupovém schodišti. Dále se počítá s obnovou střešního pláště 

vřetenového schodiště do biliárního sálu, kde bude vyměněn poškozený titanzinkový plech a řádně 

napojen na svislé části zdiva, aby se též zamezilo zatékání. Termín podání žádosti na Ministerstvo kultury 

(MK) do Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) na rok 2018 je do 30. 9. 2017, přičemž 

žádost musí obsahovat souhlas příslušného odboru Krajského úřadu Libereckého kraje a Národního 

památkového ústavu v Liberci. Podmínkou žádosti je usnesení zastupitelstva o zajištění financování této 

akce. Město bude žádat o 1 mil Kč a příslib finančního příspěvku z MK by měl být známý přibližně 

v únoru 2018. Pokud bude na jaře 2018 vypsaný dotační titul na Libereckém kraji, zažádá město o 

finanční příspěvek 200-300 tis. Kč. Harmonogram stavebních prací: v rozmezí období 4/2018-10/2018 

 

Odhad financování akce: 

 

Ministerstvo kultury ČR  1.000.000 Kč 

Liberecký kraj  300.000 Kč 

Rozpočet města      609.000 Kč 

Celkové náklady akce  1.909.000 Kč 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 328/2017 
 

ZM schvaluje  

realizaci akce „Hrad Valdštejn – Obnova terasy nad biliárním sálem a Obnova střechy a krovu vstupních 

bran “ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši min. 40% z rozpočtových nákladů 

na této akci v roce 2018. 

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

8. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 4.031 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v kapitálových příjmech o 2.950 tis. Kč  

snížení v nedaňových příjmech o 17 tis. Kč,  

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 1.098 tis. Kč  

 

 

Celkové výdaje se navyšují o 8.649 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 9.961 tis. Kč a kapitálové 

výdaje se snižují o 1.312 tis. Kč.  

 

Běžné výdaje obsahují především výdaje na navýšení neinvestičního příspěvku 2 přísp. organizacím (ZSS 

Turnov a MKAM) – důvodem je novela zákona č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve které došlo k navýšení platových tarifů, pro ZSS Turnov navýšení o 2.334 

tis. Kč {ř. 193} a pro MKAM o 126 tis. Kč {ř. 273}, dále úprava dotace od MPSV na výkon sociální práce 

snížením o 587 tis. Kč {ř. 199} oproti žádosti a navýšením mzdových nákladů městského úřadu o 523 tis. 
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Kč {ř. 258} (dotace byla převážně určena na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců agendy sociální 

práce), výdaje na nový řádek ve výši 300 tis. Kč {ř. 264} na zpracování analýzy ochrany osobních údajů 

dle EU – povinnost od 25. 8. 2018 - jedná se o provedení analýzy jak a kde se na radnici a v 

příspěvkových organizacích nakládá s osobními údaji, po návštěvě jednoho ze zpracovatelů nám bylo 

sděleno: pro Měú cca 60-100 tis. Kč a pro naše PO v průměru 10 tis. Kč za jednu, tj. cca 190 tis. Kč, v 

měsíci září bude probíhat školení od SMOČR a poté bude připraven podrobnější materiál do říjnové RM, 

výdaje na průtokové dotace z MŠMT, MK a KÚLK ve výši 465 tis. Kč pro MKAM {ř. 277}, ZŠ Skálova 

{ř. 335}, ZŠ Zborovská {ř.349}, SVČ Žlutá ponorka {ř. 358 a ř. 359} a TPaCR {ř. 365}, výdaje na 

navýšení o 400 tis. Kč {ř. 383} pro TST na svoz odpadu a sběrné dvory - v průběhu roku se zvýšilo 

množství objemného a nebezpečného odpadu odevzdávaného na sběrném dvoře, tuto skutečnost nelze 

předem v rozpočtu přesně stanovit, faktury jsou měsíčně průměrně o 100 tis. Kč vyšší, než je zbývající 

částka v rozpočtu, dále výdaje na údržbu komunikací o 500 tis. Kč {ř. 412}, na projekty na neinvestiční 

akce ve výši 400 tis. Kč {ř. 451} přesun z projektů investičních především na zeleň sídliště U Nádraží a 

hrad Valdštejn další etapa, dále běžné výdaje obsahují nový řádek neinvestiční dotace pro VHS {ř. 452} 

na opravu ul. Pekařova ve výši 3393 tis. Kč a na opravu vodovodu Károvsko ve výši 670 tis. Kč., tyto 

finanční prostředky pro VHS se přesouvají částečně z řádků komunikace investice ve výši 2.515 tis. Kč 

{ř. 485} a bytové zóny 4. etapa ve výši 1.000 tis. Kč {ř. 505}. 

 

V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru vnitřních věcí na nákup posuvných regálů do 

druhého depozitu městské spisovny částkou ve výši 400 tis. Kč {ř. 481} (důvodem je naplnění kapacity 

stávajících prostor, způsobené skokovým nárůstem při likvidaci spisů v rámci plánovaného stěhování 

odborů do čp. 466) a kapitola odboru správy majetku – viz odůvodnění v tabulce č. 2. Především výdaje 

ve výši 423 tis. Kč {ř. 509} na pořízení mobilní kamery – 4. etapa rozšíření kamerového dohlížecího 

systému a ve výši 760 tis. Kč {ř. 511} na zabezpečovací zařízení pro hrad Valdštejn, tyto výdaje jsou 

částečně hrazeny s dotace {185 a ř. 186}. Dalším výdajem je snížení položky komunikace investice o 

2.445 tis. Kč {ř. 485} a přesun na neinvestiční dotace pro VHS {ř. 452} na opravu ul. Pekařova, snížení 

položky projekty o 400 tis. Kč {ř. 487} a přesun na projekty do běžných výdajů na neinvestiční akce {ř. 

451} a snížení položky bytové zóny etapa IV. a Hruštice o 1.000 tis. Kč {ř. 505} dle vysoutěžené nižší 

ceny.  

 

Rezerva rozpočtu 2017 ve výši 6,8 mil. Kč 

 2,5 mil.Kč spoluúčast města na fotbal. hřiště s umělou trávou 

 0,3 mil.Kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) 

 4,0 mil.Kč Parkoviště za Vesnou 

 

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 366 dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, se snižuje o částku 186 tis. Kč na zůstatek 2.014 tis. Kč, částka 187 tis. Kč je použita 

na odstranění havarijního bloku skal nad cyklostezkou Šetřil. park, viz ř. 212. 

 

Financování se navyšuje o částku 4.618 tis. Kč na částku ve výši 23.923 tis. Kč, tato částka obsahuje = 

splátky dlouhodobých úvěrů -19.450 tis. Kč, +38.755 zapojení zůstatku na běžných účtech minulého roku, 

+ nově zapojení přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši 4.564 tis. Kč na rekonstrukci nového 

úřadu čp. 466 – čerpání na ř. 498 a zapojení počátečního stavu kulturního fondu ve výši 54 tis. Kč – 

čerpání na ř. 285.  

Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

 

Po jednání RM a FV byly provedeny tyto úpravy: 

nový řádek příjem ř. 64 a výdaj ř. 339 Finanční vypořádání dotace ve výši 9 tis. Kč z roku 2016 z KÚLK 

příspěvkovou organizací ZŠ Turnov, 28. října 18 na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém 

kraji, odeslání na účet KÚLK přes zřizovatele, 

úprava ř. 138 Prodej pozemků – navýšení o 1.450 tis. Kč na částku ve výši 15.450 tis. Kč dle skutečnosti  

úprava ř. 161 a 386 Dotace z MZ na výdaje na lesního hospodáře – navýšení na straně příjmové a 

výdajové o částku 282 tis. Kč – za období II. čtvrtletí 2017 
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Diskuse: p. Hudec, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Mělo by se přidat sociálním pracovníkům? Na platy přišlo na Lbc kraj 34 milionů. 

Nevíme, jak těch 34 milionů bude rozděleno. Ze státního rozpočtu na mzdy jsme od Ministerstva práce a 

sociálních věcí dostali necelou třetinu z této částky. 

 

usnesení ZM č. 329/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 362.846.882 Kč, 

navýšením o částku 6.192.034 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 386.769.842 Kč, navýšením o 

částku 10.810.034 Kč, a financování na částku ve výši 23.922.960 Kč, navýšením o částku 4.618.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

9. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
Diskuse: p. Šolc, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Mám tu pár připomínek. Například, kdo bude uklízet cestu na Valdštejn? Posyp na této 

silnici mi tam taky několikrát vadil, poprosil bych p. xxxxxxxxx, aby to Technické služby zametly.  

V tunelu u židovského hřbitova je příšerná omítka. V tomto tunelu jsme udělali nové osvětlení a rádi 

bychom udělali stejnou výmalbu, jako je v tunelu, který vede k zimnímu stadionu k Maškově zahradě. 

Odbor správy majetku to řeší už od června. V září to neklapne, obávám se, že budeme muset počkat do 

jara kvůli klimatickým podmínkám. Zkusíme ten prostor nějak zkultivovat. Hydrouhličitan vápenatý, 

který je obsažen ve vodě pana xxxxxxx nám zacpává cévy, máme z toho infarkty. Tady vám předávám 

sanytr ze svého boileru. Kolem Stebénky a na břehách je velký nepořádek. Stebénka není ve vlastnictví 

Města Turnova, ale je ve vlastnictví Povodí Labe. Okolní pobořené zdi patří sousedním pozemkům. 

 

10. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

11. Zřizovací listina Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29. 6. 2017, usnesením č. 258/2017 schválilo zřízení a 

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

Turnov, příspěvková organizace, s termínem 1. 9. 2017. Zároveň ZM schválilo podání žádosti o zařazení 

této sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018. Krajský úřad 

Libereckého kraje k 1. 9. 2017 registroval sociální služby Denní stacionář. Na základě registrace nové 

služby je třeba upravit zároveň zřizovací listinu organizace, aby odpovídala všem registrovaným službám 

organizace. Změna výše uvedená se promítne v bodě VIII. zřizovací listiny.  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 330/2017 
 

ZM schvaluje  

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

organizace, s účinností od 1. 10. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
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12. Územní studie Turnov - Benátky   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvo města Turnov vydalo Územní plán Turnov usnesením č. 299/2014 dne 26. 06. 2014, 

účinnosti nabyl 26. 07. 2014. Územní studie vychází z územního plánu a dále jej zpřesňuje – řeší území 

detailněji. Podrobně stanovuje vymezení stavebních pozemků, nezastavitelné části zastavitelných ploch, 

koeficient zastavění pozemků, výškovou hladinu, odstupy objektů, vymezení prostorů pro veřejná 

prostranství, způsob napojení na dopravní infrastrukturu a prostupnost území, postup výstavby. 

Pořizovatel - odbor rozvoje města (ORM) zpracoval v listopadu 2015 návrh zadání ÚS. 

RM Turnov schválila Zadání 09. 12. 2015 usnesením č. 653/2015.  

Smlouva o dílo s vybraným zpracovatelem Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Praha byla schválená 

RM 25. 02. 2016. Projednání zpracované ÚS s veřejností proběhlo 12. 07. 2016 a 24. 10. 2016. Projednání 

v komisi pro rozvoj a správu majetku 14. 09. 2016. Oznámení projednání Územní studie s dotčenými 

orgány 11. 01. 2017. Závěrečné projednání s veřejností - vlastníky pozemků 29. 03. 2017. Dne 10. 04. 

2017 předal pořizovatel ORM zpracovateli Ing. Žaluda “Pokyny k úpravě návrhu ÚS Turnov – Benátky“.  

Dle smlouvy o dílo do 4 týdnů zpracoval zpracovatel čistopis dokumentace ÚS (15. 05. 2017), předal 26. 

05. 2017, po finálních úpravách předal čistopis 14. 06. 2017. Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města 

jako příslušný úřad územního plánování schválil 20. 06. 2017 využití Územní studie Turnov – Benátky 

jako podmínku pro rozhodování o změnách v předmětném území, což bylo uloženo vydaným Územním 

plánem Turnov. 

ÚS Turnov - Benátky  je v úplném znění k nahlédnutí na Městském úřadu Turnov - stavebním úřadu, na 

Městském úřadu Turnov - odboru rozvoje města a dále je zveřejněna v elektronické podobě ve formátu 

*.pdf na internetových stránkách pořizovatele www.turnov.cz. ÚS Turnov - Benátky řeší především 

princip uspořádání parcel pro 19 RD (z toho 7 v majetku města), jejich dopravní napojení a trasování 

kapacitních inženýrských sítí. Regulační prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspořádání 

stanovených v územním plánu. ÚS plochy dále člení a stanovuje další podrobnější podmínky využití. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 331/2017 
 

ZM bere na vědomí  

Územní studii Turnov – Benátky. 

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

13. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s.   
 

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

hromadu, která je svolána 16. 10. 2017 ve 12.00 hod v budově ředitelství KNL v Liberci. 

 

Diskuse: p. Červinková, p. Houšková, p. Maierová, p. Špetlík, p. Tomášek, p. Knížek, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Od 1. 9. příštího školního roku by mělo dojít k otevření dvou tříd zdravotnické školy 

v České Lípě. Měli bychom spolupracovat s nemocnicí Česká Lípa. Některé kroky krajských zastupitelů 

vedou k tomu, aby v Turnově zanikla další střední škola. Žádám p. starostu, aby toto nedopustil. K útlumu 

školy rozhodně nedochází, podařilo se rozšířit činnost na Střední zdravotnické škole Turnov. V Turnově 

byl otevřen nový odbor masér. Já mluvím o budoucnosti – aby se neutlumovala Nemocnice v Turnově a 

s ní už zmíněná střední škola. Tato škola by měla pomoci řešit situaci ohledně nedostatku zdravotnického 

personálu. Nedostatek personálu nevyřeší ani zbudování dalších zdravotních škol, třeba na malých 

městech. Mně není jasné, jakým způsobem Krajská nemocnice Liberec likviduje personál v nemocnici 

v Turnově. Za třetí rok, který jsem v nemocnici, se podařilo získat nejvyšší částky na opravy a investice. 

Peníze získáváme. Nemám dojem, že by docházelo k nějaké likvidaci. Personál dostává výrazné odměny. 
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Chybí lékaři a sestry. Z 99% je důvodem spadnutí Turnova pod Liberec. Personální záležitosti má na 

starosti doktor Hrubý. Liberec se mu spíš snaží pomáhat a nezasahovat do toho. Když jsme nemocnici 

sfúzovali, bylo řečeno, aby tady byl kvalifikovaný personál, současná situace není dobrá. To je můj 

osobní názor. Nechci, aby to s tím personálem nebylo ještě horší. Personální situace je problémová a 

nejistá, ale oddělení bude fungovat dál. Nedostatek lékařů je ve všech nemocnicích. Vytvořit paniku je 

hrozně jednoduché. Krizové situace se snaží Liberec řešit. Aliance je pokus o komunikaci. Lékař by měl 

být opravdu dobře zaplacen. Je smutné, že špičkoví lékaři končí v soukromé praxi. Byl bych rád, 

abychom měli jako samospráva více pravomocí, ale bohužel to tak není.  

 

usnesení ZM č. 332/2017 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 16. 10. 

2017 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro 

navržená usnesení. 

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

 

 

V Turnově dne 29. září 2017 
  

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Miloslav Šorejs 

ověřovatel zápisu 

 


