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Zápis 

10. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 19. 10. 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, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. 

Michal Loukota, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr 

Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, MUDr. Jiří Tomášek, 

Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

MUDr. Daniel Hodík            

PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda 

 

Tajemník 

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Zapisovatelka: Sabina Karešová 

 

Ověřovatelé: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž 
 

 

 

 

 

 

Přítomno 6 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:  
      Ing. Tomáš Hocke navrhl doplnit program o bod č. 18 Prodej bývalého Kina Bio ráj, Turnov. 
 

 

usnesení ZM č. 333/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání s přidaným bodem č. 18 

 

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

 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOV 

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

2. Studie Denní stacionář u Mateřské školy a Základní       Mgr. Petra Houšková   17:05 – 17:30 

         Školy Sluníčko, p.o. 

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce a                      Ing. Tomáš Hocke       17:30 – 19:45 

         Dostavba ZŠ Mašov 

4. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce Nádražní, 

         II/610 

5. Architektonická studie Revitalizace parku u nádraží 

         (bazének) – Turnov 

6. Prodej pozemků Šetřilovsko 

7. Prodej pozemku 316/36 Mašov u Turnova 

8. Prodej pozemku p.č. 2674/35 Turnov 

9. Odkup pozemku p.č. 1983/8 k.ú. Turnov 

10. Zrušení usnesení č. 161/2013 ze dne 29. 8. 2013 

11. Žádost o snížení smluvní pokuty Jirop trade s.r.o. 

        „Lávka pro pěší Šetřilovsko ev.č. 004, Turnov 

12. Úprava statutu bytového fondu 

13. Příspěvky občanů                    Ing. Tomáš Hocke            19:45 – 19:55 

14. Přestávka                           19:55 – 20:10 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

15. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov                Mgr. Petra Houšková        20:10 – 20:35 

         včetně souvisejících pravidel a návrh na úpravu 

         Pravidel pro poskytování finančních prostředků na 

         podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

         z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov 

16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva                 Mgr. Jana Svobodová   

Ostatní 

17. Zdravé město a Místní agenda 21 – Fórum zdravého     Mgr. Petra Houšková       20:35 – 21:00 

         města, participativní rozpočet 

18. Prodej bývalého Kina Bio ráj, Turnov       Ing. Tomáš Hocke         
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2. Studie Denní stacionář u Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, p.o.   
 

Rozprava:  
      O potřebnosti rozšíření zázemí pro sociální službu v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, 

vedeme diskusi od jara 2016. Sociální služba je určena pro osoby ve věku 2 – 26 let s těžkým 

kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Doposud byla poskytována dětem především 

v rámci vzdělávacího procesu na této škole. Naší snahou je rozšíření poskytování sociální služby i v době 

mimo vyučování.  Současné prostory školy pro poskytování sociální služby jsou velmi omezené.  Jako 

možnost řešení byla navržena transformace stávající sociální služby při MŠ a ZŠ Sluníčko - osobní 

asistence dle §39 na službu denního stacionáře dle § 46 pro cílovou skupinu osob s těžkým hlubokým 

mentálním postižením, více vadami a autismem ve věku 2 – 26 let. Tato změna byla žádoucí i z důvodu 

změny legislativy v poskytování péče dětem ze strany osobních asistentů a asistentů pedagoga. Pro 

současné klienty tato změna znamená rozšíření poskytovaných služeb (poskytování sociální služby v době 

mimo vyučování, možnost setrvání ve škole do odpoledne, možnost terapií a dalších podpůrných aktivit). 

ZM v červnu 2017 vytvoření nové sociální služby při MŠ a ZŠ Sluníčko schválilo.  Dalším problémem, 

který nás na této škole trápí, 

je řešení bezbariérovosti. Avizovaná je povinnost zřizovatelů na vytvoření vhodného zázemí pro přijetí 

dětí mladších 3 let do škol. U mateřských škol se třemi a více třídami. Je doporučováno vytvoření 

samostatné třídy. Mateřská škola Sluníčko s kapacitou 104 dětí, tedy 4 třídami, je pro vznik samostatné 

třídy jednou z nejpříhodnějších.  
K projednání nyní předkládáme studii Denního stacionáře Mateřské školy a Základní školy Sluníčko ve 

dvou 

variantách: 

1/ přístavba pro řešení zázemí sociální služby 

2/ nástavba pro řešení zázemí sociální služby a rozšíření prostor mateřské školy umožňující vznik 

další třídy 

V příloze jsou uvedeny výhody a nevýhody pro přístavbu /nástavbu a doporučení pro variantu nástavby, 

která řeší zázemí pro sociální službu, bezbariérovost v celém komplexu školy, vznik nové třídy MŠ. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Houšková, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: Mohl by někdo odpovědět na otázku koexistence tohoto zařízení? Chceme jít tou 

nejjednodušší cestou. Nová cesta je buď v podobě přístavby, nebo nástavby. Slunce všem poskytuje tyto 

služby až nad 26 let. Zařízení je plné. Máme bohužel další klienty, o které se musíme postarat. Změnil se 

pohled Ministerstva sociálních věcí. Skutečně to není dobré, ta plošina, která tam je. Oddělení MŠ 

chystáme na dvou místech. Tady by ta péče měla skončit v 26 letech. Co se stane potom, nedokážu říci.  
 

usnesení ZM č. 334/2017 
 

ZM projednalo  

ověřovací studii na vybudování zázemí pro denní stacionář při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, 

příspěvková organizace a schvaluje variantu nástavby pro další stupeň zpracování projektové 

dokumentace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  

3. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov   
 

Rozprava:  
      V průběhu minulého roku jsme řešili architektonickou studii Rekonstrukce a dostavby Základní školy 

Mašov. Po mnoha jednáních jsme rozšířili stávající stavební program především v počtu kmenových tříd 

na pět, novou jídelnu, místnost družiny, šatny a zázemí pro pedagogy. Diskuze byla rozsáhlá, pod velkým 

tlakem Osadního výboru a vše spojené s obavami o výslednou cenu projektu.  

Po mnoha připomínkách jsme docílili architektonické studie, která odpovídala představám zastupitelů a 

odborné veřejnosti. Klíčové pro samotné rozhodnutí byla odhadovaná cena stavby na 28,5 mil. Kč vč. 

DPH. Tento odhad ceny však bohužel neobsahoval zpevněné plochy a přípojky, gastro vybavení, vnitřní 
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vybavení.  Zpracovatelem studie byla firma Top Design Vlastibořice. Na základě rozhodnutí 

zastupitelstva jsme zahájili projektové práce s vizí zahájení stavby v květnu 2018. Ty vyhrála na základě 

VŘ firma BKN Vysoké Mýto za částku cca 830 tis. Kč s DPH. Projektant však začal naznačovat mírné 

navýšení nákladů na stavbu. Těsně před odevzdáním byla oznámena cena 50 mil. Kč vč. DPH. Tato cena 

samozřejmě pro nás nebyla akceptovatelná a zahájili jsme diskuzi o úsporných opatřeních s tím, že jsme 

následně v RM posunuly termín odevzdání na 30. 9. 2017. V rámci připomínkování mezi 

architektonickým dozorem, námi a projektantem jsme našli úspory v řádu cca 4 mil. Kč (zjednodušení 

dispozice v podkroví, zelená střecha, zrušení tvrdého stropu nad 1.NP přístavku, výměny podlah, změna 

materiálu oken, atd.). Tato opatření však nevedou k tíženému cíli dostat se s rozpočtovými náklady někam 

k 30 mil. Kč vč. DPH. Zpětným pohledem se pak jeví odhad nákladů od společnosti Top Design s.r.o. 

jako podhodnocený. Výsledná rozpočtovaná cena za rekonstrukci ZŠ Mašov převyšuje předpokládanou 

cenu o více než 70%. Snížení rozpočtované ceny, která by se přibližovala odhadovaným nákladů ze 

studie, prakticky není možné a reálné. Snížení nákladů je možné dosáhnou pouze za předpokladu, že bude 

zásadně upraven stavební program a rozsah požadovaných prací. Navíc v rámci situaci na stavebních trhu 

se nedá očekávat zásadní zlevnění stavby v rámci VŘ. 
 

Navrhovaná řešení: 

- varianta č. 1 – vrátit se zpět do studie a zmenšit obestavěný prostor, držet pouze 4 třídy (tak jak je 

stávající stav) s tím, že jedna třída bude v podkroví - družinu, šatnu a jídelnu umístit do přízemí a 

minimalizovat přístavbu 

- varianta č. 2 – udělat nový projekt změny stavby před jejím dokončením, v rámci této změny pak 

nedělat 1. podzemní podlaží (místnost družiny, třída, hygienické zázemí, inkluzivní místnost a 

schodiště), třídu/družinu přenést do podkroví 

- varianta č. 3 – vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby podle zpracované dokumentace od 

BKN Vysoké Mýto, s určením nejvyšší ceny stavby 30 mil. Kč vč. DPH 

Vedení města preferuje variantu č. 1. Navrhuje ukončit spolupráci s projekčními kancelářemi Top Design, 

BKN Vysoké Mýto pro ztrátu důvěry.  

 

Diskuse: p. Báča, p. Houšková, p. Sekanina, p. Hocke, p. Soudský, p. Kříž, p. Kordová, p. Kunetka, p. 

Červinková, p. Šmiraus 

 

V diskusi zaznělo: Nikdo do té školy 50 mil. nedá. I druhou studii jsme hodili pod stůl. Stále není nic 

hotovo, stále se něco odkládá. Obávám se, že když uděláme další studii, opět to spadne pod stůl. Máme 

pocit, že se se zúčastněnými doposud nemluvilo, rodiče, veřejnost. To není pravda, celá studie od počátku 

byla se všemi projednávána. Investiční záměr – můžeme o tom neustále hovořit a bude nás to stát 

maximálně 30 tisíc. Nemusíme všechno bourat, likvidovat a stavět to všechno znova. Je to návrh, který 

vznik z nějaké diskuse. Ten podnět přišel z osadního výboru. Pro mě to je špatně uchopitelné, tak se 

investice nepřipravují. Udělá se studie, studie se líbí, zastupitelé ji pošlou dál, výsledkem je projekt pro 

výběrové řízení, které se posléze vypíše a pak se začne stavět. Postupně se jde dál. Tahle se ta stavba řítí. 

Na základě investičního záměru nejsem schopen zadat projekt. Proč nezadat studii někomu z Mašova. 

Nemám s tím zásadní problém. Řešme to, co od té rekonstrukce chceme. Myslím si, že je nemístné, aby 

my jsme rozhodli, jestli přístavba nebo nástavba. To mají rozhodovat odborníci. My jsme politici. Mně to 

připadne jak kličkování. Nemůžeme přeskočit některou etapu. Když to nevyjde, můžeme něco zadávat. 

Myslím si, že akorát ztrácíme čas. Kdo za to ponese zodpovědnost? Bude Top Desing pokutován? RM 

požaduje reklamování studie i projektu. Architektonická studie byla základem projektu. Všechno jsme 

nějakým způsobem prodiskutovali. Snažím se, ale zároveň jsem realista. Nebude to jednoduché. Co když 

se nikdo nepřihlásí? V tom případě budeme muset začít znova. Omezení tam musí být. Návrh třetího 

řešení je pokračovat v pracích dál? Ušetříme milion a půl a pak nás to bude stát o 15 – 18 víc? Necuknou 

s hranicí o něco výše? Třeba na 35? Je to blíž k těm 50. Je to reálnější. Jde o to, aby vůbec někdo do té 

soutěže šel. Prosím o opatrnost. Já bych to nesrovnávala. Do škol se dalo mimo Skálovku docela dost 

peněz. V Mašově jsou vyměněná okna. Srovnávat tu turnovské školy vs. Mašov není úplně fér. Alešovka 

taky dlouho čekala, ale na Mašov se nedostávalo. Limit by mohl být vyšší. Domnívám se, že se začínáme 

točit v kruhu. Dotační titul bude vypsán v březnu. Lze uvažovat o úspoře v řádu 2 mil. Já jsem opatrný 

k těm dotacím. P. Kříž a p. Sekanina navrhují jít cestou výběrového řízení. V konečné fázi navrhl částku 

35 mil. Kč do usnesení p. Loukota. 
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usnesení ZM č. 335/2017 
 

ZM ukládá  

OSM zpracovat podklady pro výběrové řízení pro výběr dodavatele na realizace akce „Rekonstrukce a 

dostavba ZŠ Mašov“ s finančním limitem 35 mil. Kč vč. DPH dle projektové dokumentace vypracované 

firmou BKN Vysoké Mýto. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/4/3] 
  

4. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce Nádražní, II/610   
 

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

komunikace II/610 z Turnova na hranice kraje 

V této chvíli je připraveno: 

- vydáno územní rozhodnutí na úsek prohloubení viaduktu, Nádražní v úseku hotel Beneš-Ohrazenice 

- zažádáno o stavební povolení na úsek hotel Beneš-Ohrazenice 

- zažádáno o stavební povolení na úsek prohloubení a křižovatka u viaduktu 

- je vydáno nepravomocné stavební povolení na silnici II/610 od hranice kraje k viaduktu v Turnově 

- vodohospodáři žádají o povolení na odlehčovací objekty v oblasti viaduktu 

- je zpracován cenový přehled všech staveb s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady, rozdělením 

po jednotlivých investorech Liberecký kraj, Turnov, Přepeře, Příšovice a Svijany (viz příloha materiálu) 

- dále je zpracován projekt na chodník v ulici Přepeřská v úseku od stavebnin k ul. Nudvojovická – je 

požádáno o stavební povolení 

- je připraven vzor smlouvy o spoluinvestorství mezi všemi subjekty 

 

Co chybí nebo na čem se pracuje: 

- podání žádosti do IROP (pravděpodobně říjen 2017) 

- kontrola žádosti do IROPU a příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele – 4 

měsíce (tedy 02/2018) 

- akceptace žádosti do IROP 

- vypsání VŘ na generálního dodavatele 03/2018 (čím dříve tím lépe) 

- zahájení stavby 06/2018 

 

Vodohospodářské sdružení Turnov je připraveno zahájit soutěž na úsek Hotel Beneš-Ohrazenice. 

Predikovaný termín prací 03/2017-08/2017. 

Rád bych, aby v srpnu mohl navázat generální dodavatel hlavní stavby a udělal obrubníky, podklady a 

min. 

první vrstvu asfaltu. Kdyby se toto nepovedlo, museli bychom zaplatit zimní asfalty. 

Spoluúčast města 10 mil. Kč (tedy na všechny VH akce – Hotel Beneš-Ohrazenice, odlehčovací objekty, 

kanalizace a vodovod v oblasti viaduktu, dílčí kanalizace v Přepeřské ulici). 

Odlehčovací objekty, kanalizace a vodovod v oblasti viaduktu, dílčí kanalizace v Přepeřské ulici budou 

soutěženy s hlavní stavbou. KSSLK podporuje zahájení prací na vodohospodářském majetku, co nejdříve, 

především z důvodu možného navázání silničářských prací na podzim 2018 a tím i zjednodušení dopravně 

inženýrských opatření u i tak složité akce. Náměstek hejtmana Marek Pieter zatím ústně přislíbil 

plnoplošnou opravu komunikace v případě, že se nepodaří získat dotaci z IROPu. 

 

Finanční záležitosti: 

Příspěvek města na chodníky, zálivy, veřejné osvětlení, sadovnické úpravy 15,3 mil. Kč vč. DPH (v letech 

2018-2019). Příspěvek města na vodohospodářskou infrastrukturu 10 mil. Kč (v letech 2018-2019). 

Chodník v ulici Přepeřská v úseku od stavebnin k ul. Nudvojovická cca 2,5 mil. Kč – snažíme se zařadit 

jako uznatelný náklad, SFDI. Podíl na TDI, archeologii, BOZP apod. cca 0,4 mil.Kč (v letech 2018-2019) 
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Diskuse: p. Hocke, p. Sekanina, p. Kříž 

 

V diskusi zaznělo: 

Když jsme minule rozhodovali o tom samém, Rekonstrukce včetně chodníků a osvětlení. Jak velké 

nebezpečí je, že to nedopadne v %? Já nevidím do hlav lidí. Pro lidi, kteří tam bydlí, je to zásadní. Chtějí, 

abychom dostali souhlasy. Myslím si, že získání dotace je zásadně větší. Liberecký kraj to vnímá jako 

svoji prioritu. Vidím určité nebezpečí ve stavebním povolení. Z hlediska IROPu je nebezpečí minimální. 

Vše se snažíme dotáhnout do cíle. Posunuli jsme se někam o kousek dál. Pokud by se něco stalo, 

kdybychom nedostali peníze z IROPu, máme slíbenou plnoplošnou opravu komunikace. Ta silnice je 

potřeba udělat. Obyvatelům nádraží jsme slibovali, že to vyřešíme. Asfalt je špatný jako kdekoliv jinde, 

není tam žádná větší závada. Chodníky jsou katastrofální, ne ta silnice. Kdybych hlasoval pro, tak jedině 

proto, že bych věřil starostovi, že to má rozmyšlený. Varianta, co říkal p. Kříž, je nesmysl. Neděláme to 

proto, aby se tam položil nový povrch. Vy jste zastupitelé, vy se musíte rozhodnout. 
 

usnesení ZM č. 336/2017 
 

ZM schvaluje  

pokyn pro Vodohospodářské sdružení Turnov směřující k vypsání výběrového řízení na akci 

Rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici (úsek Hotel Beneš-Ohrazenice) a následnou 

realizaci této akce v termínu 03/2018-08/2018. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/4/2] 
  

5. Architektonická studie Revitalizace parku u nádraží (bazének) - Turnov   
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám k posouzení výslednou studii prostoru bazénku a prostoru před supermarketem 

Billa. O pracovní verzi této studie jste byli informováni v květnu 2017. Projednání s veřejností proběhlo 

za přítomnosti zástupců z architektonického ateliéru AND v 21. března 2017 v ZŠ Alešově ulici, poměrně 

s dobrými výsledky podpory ze strany občanů. Studie byla v pracovní verzi projednávána v komisi 

rozvoje města a komisi pro životní prostředí. Studie navrhuje v prostoru stávajícího bazénku nový veřejný 

prostor s vodními tryskami, v případě prostoru Billy, tak celkovou kultivaci prostoru, upravení nástupu do 

sídliště a vytvoření nového místa setkávání.  

Součástí studie je i propočet nákladů: 

- Prostor vodních trysek cca 3,8 mil. Kč s DPH 

- Parter před Billou cca 7,4 mil. Kč s DPH 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Hocke, p. Sekanina, p. Jiránek 
 

V diskusi zaznělo: 

Měli bychom udělat rozpočtový výhled, abychom věděli, že na to ty peníze budou. V listopadu se 

dohodneme. Nápad s náměstíčkem se mi líbí. Je to dobrý nápad. Chodník podél parkoviště – měla by 

vzniknout větší plocha se stromy. Zasloužilo by si to podobnou úpravu. Zdá se mi, že je to hodně peněz za 

to všechno. Mohlo by se to udělat komplet celý. Když už se udělá ten nový moderní proužek, zasloužilo 

by si to i okolí. Prostor vzadu je velmi problematický. Chci varovat před velkými investicemi. Máme toho 

rozdělaného hodně.  
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

architektonickou studii Revitalizace parku U Nádraží – Turnov a pověřuje OŽP zahájením projekčních 

prací na dalším stupni dokumentace s možností realizovat záměr ve dvou etapách. V první etapě preferuje 

úpravu prostoru stávajícího bazénku. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/12]  
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 6. Prodej pozemků Šetřilovsko   
 

Rozprava:  
      V návaznosti na projednávání žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemků v k. ú. Turnov:  

části pozemku parc. č. 2818/1 část plánovaný sjezd a parkování o výměře cca 1067m2 a část o výměře 

80m2, pro zázemí restaurace - venkovní sezení pozemek parc. č. 2818/3 o výměře 43m2 pro ucelení 

pozemku pozemek parc. č. 2817/3 o výměře 81m2, který má sloužit pro podélné parkování před restaurací 

pozemek parc. č. 2817/1 o výměře 54m2, pro zázemí restaurace - venkovní sezení část pozemku parc. č. 

2814 o výměře 78m2 pro ucelení plochy kolem roubenky. Navržená a nabízená kupní cena za celek je 

500.000,- Kč. Pan xxxxxxxx tento objekt koupil ve výběrovém řízení ve formě dražby za 3,75 mil. Kč, 

chce tam postavit novou restauraci a penzion, architektonicky v podobných objemech jako stavby 

stávající, chce, aby prostor byl volně přístupný, chce se podílet na opravách parku, chce vybudovat 

parkoviště. Ing. Kareš vypracoval znalecký posudek s tímto závěrem: Cena obvyklá (srovnávací hodnota 

s tržním stavem nemovitosti): pozemky celkem 1403 m2 hodnota  1.683.600,-- Kč. Pan xxxxxxxx doložil 

znaleckým posudkem č. 2777-39/2017, zpracovaný panem Jiřím Janouškem, s tímto závěrem: Cena 

obvyklá pp.č. 2814, 2817/1 a 3 a 2818/1 a 3 o celkové výměře 1408 m2 hodnota 563 000,--Kč. Proto byl 

pro srovnání a objektivní stanovení ceny obvyklé objednán nový znalecký posudek u společnosti 

STATIKUM s.r.o. v Brně. Tato společnost vypracovala znalecký posudek č. 2752-276-2017, s tímto 

závěrem: Pozemky v ploše OK – metoda komparativní 960 000 Kč Pozemky v ploše ZV – metoda 

komparativní 40 000 Kč, celkem 1 000 000 Kč. Cena obvyklá (tržní hodnota) nemovitých věcí 

specifikovaných v bodě 1.1 je dle odborného odhadu: 1000 000,-- Kč. 

Po projednání byla panem starostou zadána společnosti STATIKUM s.r.o. revize. Společností byl 

vypracován dodatek znaleckého posudku: Cena obvyklá (tržní hodnota) nemovitých věcí – pro jejich 

budoucí stav (tj. po změně ÚP se zatížením věcnými břemeny) je dle odborného odhadu:   737 000,-- Kč     
 

Diskuse: p. Kunetka, p. Hocke, p. Sekanina, p. Tomsa 
 

V diskusi zaznělo:    

Až tam dojde ke změně územního plánu – nebude potřeba zřízení věcných břemen? Ne nebude. Diskuse 

se hodně vede o obvyklé ceně. Kde bude zaručené parkování pro veřejnost? Nebude vhodné to ošetřit 

věcným břemenem? P. xxxxxxxx nechtěl jít touhle cestou. Má strach ze sousedů. On neočekává nějak 

zabezpečená parkovací místa. Je to citlivá věc, měli bychom být obezřetní. Že to bylo na úřední desce, 

není pro mě argument. Pozemky se sítěmi se prodávají v centru za několik tisíc za metr. Je tam asi 1500 

m, je to pro mě cena obvyklá. Musíme být přesvědčeni, že ta cena je obvyklá. Je tam velký rozptyl ceny 

jednotlivých odhadů. Já bych zkusil cestu směny pozemků. Ta cesta by byla pro nás zastupitele 

bezpečnější. Mělo by to být vyvážené věcným břemenem. Je to důvod pro snížení ceny. Nejsem si jistý, 

jestli by ta směna byla průchozí. Možná že by bylo správné odročit to do příštího zastupitelstva 
 

usnesení ZM č. 337/2017 
 

ZM odročuje  

jednání o bodu Prodej pozemků Šetřilovsko na další zastupitelstvo města a pověřuje starostu města 

jednáním o ceně pozemku a případné směně pozemku. 
 

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

7. Prodej pozemku 316/36 Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  
      Na základě žádosti o prodej pozemku p. č. 316/36 o výměře 36m2, v k. ú. Mašov u Turnova, který je 

ve vlastnictví Města Turnova, podané panem xxxxxxxxxxxxx, byl radou města projednán a schválen 

záměr prodeje tohoto pozemku. Pan xxxxxxxx je vlastníkem sousedního pozemku p. č. 316/8 jehož 

součástí je dům čp. 147, pozemek p. č. 316/36 ve vlastnictví Města Turnova by po jeho odkoupení využil 

pro zlepšení přístupu ke svému domu. Pozemek je již nyní ohraničen z vnější strany stávajícím oplocením 

xxxxxxxxxx. Ocenění pozemku dle tabulky orientačních cen je 1000,- Kč/m2, jelikož se jedná o pozemek 

zbytkový, navrhujeme prodej tohoto pozemku za 600,- Kč/m2. 
 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 338/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej zbytkového pozemku p. č. 316/36 trvalý travní porost o výměře 36m2, v k. ú. Mašov u Turnova za 

kupní cenu 600,- Kč/m2, tj. celková kupní cena 21.600,- Kč vč. DPH, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou, do vlastnictví pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, xxxxx. Kupující uhradí správní 

poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

8. Prodej pozemku p.č. 2674/35 Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě projednání žádosti radou města předkládáme ke schválení prodej pozemku p. č. 2674/35 

velikost 3m2 v k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví Města Turnova do spoluvlastnictví pana xxxxxxxxx st., 

pana xxxxxxxx ml. a pana xxxxxxxx. Pozemek p. č. 2674/35 výměra 3m2, zastavěná plocha a nádvoří, je 

zastavěn stavbou garáže ve vlastnictví žadatelů a k narovnání majetkoprávních vztahů žádají o jeho 

prodej. Navrhují kupní cenu 1.000,- Kč/m2. Navrhovaná cena odpovídá ceně obvyklé pro tento druh 

pozemku a již v minulosti byly za tuto cenu prodávány pozemky k tomu účelu určené.  
 

Diskuse: 0 
 

usnesení ZM č. 339/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 2674/35 - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 3m2 v k. ú. Turnov, za kupní cenu 

1.000,- Kč/m2, tj. celková kupní cena 3.000,- Kč, která je zároveň cenou obvyklou, do spoluvlastnictví 

pana xxxxxxxxx st., bytem xxxxxxx, xxxxxx, pana xxxxxxxx ml., bytem xxxxxxxx a pana xxxxxxxx, 

bytem xxxxxxx, xxxxxx. Kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
 

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

9. Odkoupení pozemku p.č. 1983/8 k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě žádosti vlastníka pana xxxxxxx pozemku p. č. 1983/8 ostatní plocha, v k. ú Turnov, a 

zároveň na základě realizace projektu rekonstrukce Nádražní a Přepeřské ulice předkládáme k projednání 

odkup tohoto pozemku. Na odbor správy majetku byla dne 4.10.2017 doručena žádost, sepsaná 

zmocněným synem vlastníka panem xxxxxxx, o odkup pozemku p. č. 1983/8, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 101m2. Pozemek přímo sousedí s komunikací v ulici Přepeřská a jsou v něm 

vedena vedení několika společností: CETIN, Pamico, RWE a ČEZ Distribuce a.s., v souvislosti s 

rekonstrukcí ulic Nádražní a Přepeřská je v tomto pozemku plánována přeložka kabelového vedení spol. 

ČEZ Distribuce s touto přeložkou již vlastník pozemku nesouhlasí a žádá o odkup pozemku Město 

Turnov. Navrhovaná cena za odkup výše zmíněného pozemku je 10.100,- Kč (tj. 100,- Kč/m2). Dle 

tabulky orientačních cen za pozemky dle jejich funkčního využití - zde ostatní komunikace a plocha je 

hodnota 100,- Kč/m2.  Navrhovaná cena tedy odpovídá ceně stanovené tabulkou a je tedy i cenou 

obvyklou. 
 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 340/2017 
 

ZM schvaluje  

koupi pozemku p. č. 1983/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101m2 v k. ú. Turnov od pana 

xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx , xxxxxxxx za cenu 10.100,- Kč vč. DPH, která je cenou v daném místě a 

čase obvyklou. Město Turnov uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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10. Zrušení usnesení č. 161/2013 ze dne 29. 8. 2013   
 

Rozprava:  
      Rada Města v průběhu letošního roku projednala a schválila několik pronájmů pozemků ve vlastnictví 

města za účelem zřízení předzahrádek. Rada města o tomto tématu dlouze diskutovala a konstatovala, že 

se jedná o podnikatelskou činnost, která by měla být zpoplatněna, tak jako byly zpoplatněny před r. 2014. 

Předzahrádky umístěné v Turnově jsou všechny do 20 m2, v Mašově je předzahrádka o výměře 39,5 m2. 

Vedení města navrhuje doplnit do tabulky orientačních cen zpoplatnění předzahrádek v k. ú. Turnov a 

Daliměřice nad výměru 20 m2, v k. ú. Mašov u Turnova, Bukovina a Malý Rohozec nad 40 m2 (jedná se o 

okrajové části města).  

 

Diskuse: 0 
 

 usnesení ZM č. 341/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 161/2013 ze dne 29. 8. 2013. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/1/0] 
  

11. Žádost o snížení smluvní pokuty Jirop trade s.r.o. "Lávka pro pěší Šetřilovsko 

ev.č. 004,Turnov"   
 

Rozprava:  
      Dne 23.3.2016 byla na základě výsledků výběrového řízení uzavřena Smlouva o dílo na akci „Lávka 

pro pěší Šetřilovsko ev. č. 004, Turnov“ se společností Jirop trade s.r.o., IČ: 02158035, Blažim 11. Dílo 

bylo zahájeno 1.4.2016 a mělo být dokončeno 30.6.2016. Termín plnění byl prodloužen do 15.7.2016. 

V dodatku byly sjednány smluvní sankce 3 000,- Kč za každý den prodlení. Ke dni uzavření dodatku 

činily 336 000,-Kč. Jednatelka společnosti stvrdila podpisem tuto výši. Dodatek č. 2 byl uzavřen 

z důvodu, že práce na stavbě nepokračovaly, společnost nebyla schopna garantovat termín dokončení 

stavby, neplatila subdodavatelům, nebyla schopna dodat potřebný materiál na stavbu (hranoly mostovky, 

zábradlí apod). Se společností bylo osobně jednáno, dne 22.3.2017 a 14.6.2017 byly zaslány výzvy 

k zaplacení s odůvodněním. Dne 29.6.2017 byl připojen městem návrh smírného řešení formou 

jednostranného uznání se splátkovým kalendářem. Ze strany společnosti nebylo písemně reagováno a 

proto dne 22.8.2017 byla odeslána žaloba soudu na pohledávku 336 000,- Kč.   

Dne 31.8.2017 byla městu doručena žádost společnosti o snížení penále z částky 336 000,- Kč na obnos 

50 000,- Kč. Byla odůvodněna tím, že byly chyby v projektu a nepříznivé počasí během realizace lávky. 

Tím došlo ke zpoždění termínu plnění. Dílo bylo dokončeno společností Ekia s.r.o. 
 

Diskuse: 0 
 

 

usnesení ZM č. 342/2017 
 

ZM neschvaluje  

snížení sankce za nedodržení termínu dokončení stavby "Lávka pro pěší Šetřilovsko ev. č. 004, Turnov" 

realizované společností Jirop trade s.r.o. z částky 336 000,-Kč na 50 000,-Kč. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
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12. Úprava statutu bytového fondu   
 

Rozprava:  
      Město Turnov založilo "Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova". Při 

projednávání záměru navýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou byl s tímto zvýšením spojen 

i záměr, že zvýšené nájemné bude v celé výši vráceno do bytového fondu na modernizaci a obnovu 

bytového fondu v těchto domech. Navýšení nájemného tvoří částku přibližně 160 tis Kč/měs. - za rok 

1920 tis Kč. Tato částka odpovídá navýšení přídělu do bytového fondu o 10%  tj. na 60% z vybraného 

nájemného ze všech bytů. 

stávající nájemné 8 250 tis/rok příděl 50% 4125 tis. Kč 

zvýšené nájemné 10 170 tis/rok příděl 60% 6102 tis. Kč 
 

 

Diskuse: 0 
 

usnesení ZM č. 343/2017 
 

ZM schvaluje  

úpravu statutu "Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova" čl. 2 Finanční zdroje fondu 

- navýšení přídělu z rozpočtu města minimálně na 60% z vybraného nájemného ze všech bytů s platností 

od 20. 10. 2017. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/3] 
  

13. Příspěvky občanů   
Rozprava:  
      Informace zastupitelům k bodu č. 11 - Žádost o snížení smluvní pokuty Jirop trade s. r. o. "Lávka pro 

pěší Šetřilovsko ev. č. 004, Turnov" - Ing. Petr Chval odmítá pochybení ze strany projektanta. 

 

14. Přestávka   
 Rozprava:     

 

15. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel a 

návrh na úpravu Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu 

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

města Turnov   
Rozprava:  
      Předkládáme Vám návrh na změnu Dotačního statutu města Turnov včetně návrhu na změny pravidel 

(včetně statutů jednotlivých účelových fondů) pro jednotlivé oblasti podpory. Z dotačního statutu byly 

vyčleněny sociální služby, jejichž podpora podléhá zvláštním právním předpisům (zákon o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb.) a jejichž financování probíhá tzv. vyrovnávací platbou podléhající dalším 

právním předpisům a metodikám. Změna obou listin (Dotačního statutu města Turnov včetně návazných 

listin a Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov) je navrhována po zkušenostech 

z dotačních řízení uplynulých dvou let, neboť se ukázalo, že některá ustanovení nebyla formulována zcela 

optimálně a jejich nepřesná formulace může případně vést k nežádoucím problémům v dotačním řízení. 

Návrhy na změny vzešly zejména od správců dotačních oblastí a byly postupně projednávány ve 

správních radách fondů a v komisích Rady města Turnov, vždy dle příslušných oblastí podpory.  
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Diskuse: p. Uchytil, p. Sekanina, p. Hocke, p. Kordová, p. Mikula, p. Houšková, p. Kunetka, p. Šmiraus, 

p. Grund, p. Šírek 

 

V diskusi zaznělo: 

Pravidla kulturního fondu jsou neměřitelná, záleží na jednotlivých členech správní rady. Požadujeme, aby 

to bylo řádně zdůvodněno. Vyznat se v tom je složitý. Spousta těch věcí je subjektivně hodnotitelná. 

Nezvednu pro to ruku, znepřehlední to systém toho hodnocení. My se domníváme, že naším zájmem je 

podporovat místní kulturu. Neziskový projekt = příchozí návštěvník nic neplatí. Jde nám o podporu místní 

aktivity. Můžeme platit nejrůznější subjekty, ale nechceme, aby se nám dováželo něco zvenčí. Spolky 

můžou točit zajímavé peníze. Spolky vyloučíte ze hry? Kulturní sféru máme zmapovanou už dlouhodobě. 

V přímé podpoře jsme podporovali ty správné aktivity. Bude to pouze pro místní umělce ty dotace? Tam 

žádnou změnu neuvádíme. Akce, která má vysoký rozpočet, by měla dostat nejvyšší dotaci. Chceme 

zvýhodnit místní kulturní počiny. Tady platí tabulka, že podle provozních nákladů, dostane nejvíc bodů. 

To není správné. To je otázka. Kulturní komise je složena z lidí, kteří se v Turnově pohybují řadu let. 

Osobně s tím bojuju. Měřit něco v kultuře je strašně zvláštní. Pojďme zkusit ta pravidla nastavit jinak. 

Kulturní centrum nemá možnost žádat z tohoto fondu. Tabulka nám přesně říká, kdo dostane nejvyšší 

podporu. Když je něco složité, tak to není dobré. Všichni se ztrácíme. Pravidla byly ušitý tak, aby tam 

byla matematika. Dali jsme jim jasná matematická pravidla. To je prostě špatně. Pro většinu z nás bude 

lepší zachovat ty pravidla tak, jak jsou. Fond sociální chceme schválit. Akce se mění. Nejsou akce 

opakující se. Nedokážeme to predikovat.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

Dotační statut města Turnov spolu se statuty účelových fondů a pravidly pro poskytování dotací pro 

jednotlivé oblasti podpory s účinností od 1. 11. 2017. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [10/3/8]  
  

usnesení ZM č. 344/2017 
 

ZM schvaluje  

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

z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov s účinností od 1. 11. 2017. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/4] 
  

16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu - II. výzva   
Rozprava:  
      Pro rok 2017 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč. Doposud bylo rozděleno 

žadatelům o dotaci v I. výzvě celkem 118.600 Kč. Na jednání Zastupitelstva města Turnov dne 24. 8. 

2017 bylo přijato usnesení č. 311/2017, které uložilo finančnímu odboru Městského úřadu Turnov 

zahrnout do příštího rozpočtového opatření převod nedočerpané částky 11.500 Kč z řádku dotace na sport 

+ finance z hazardu do sportovního fondu města Turnov. Převod finančních prostředků byl zahrnut do 

rozpočtového opatření č. 4, projednán a schválen na jednání Zastupitelstva města Turnov dne 21. 9. 2017. 

K rozdělení mezi žadatele v II. výzvě tedy zbývá ve sportovním fondu 42.900 Kč. V rámci vypsané II. 

výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze sportovního fondu bylo do řádného termínu (15. 9. 2017) 

doručeno celkem 6 žádostí – všechny svým účelem spadají do této dotační oblasti.  

 

p. Svobodová, p. Soudský nahlásili střet zájmů 
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usnesení ZM č. 345/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4.200 Kč spolku Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České 

republiky Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 44. ročník Silvestrovského běhu v Turnově. 

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

na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 346/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč spolku HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Dětský turnaj 

v ledním hokeji – kategorie mladší žáci. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 347/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč spolku AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2017 – 

běžecký závod turnovských atletů na 15 km. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 348/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt 

Přebor středních škol Turnova ve squashi. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 349/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2.700 Kč spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt 

Rodinné odpoledne s jógou. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 350/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 21.500 Kč spolku ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071 na projekt 

Šachový turnaj v rapid šachu. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
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17. Zdravé město  a Místní agenda 21 - Fórum zdravého města, participativní 

rozpočet   
 

Rozprava:  
      Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro 

život na základě dohody s místními obyvateli a dalšími subjekty z řad místních odborných i nevládních 

partnerů. Město Turnov během celého roku zapojuje veřejnost do řady projektů a kampaní, organizuje 

různá setkávání s veřejností, kulaté stoly na diskutovaná témata, přednášky a nejrůznější společenské a 

kulturní akce. Pro správné fungování zdravého města je třeba úzkého kontaktu mezi úřadem, vedením 

města a obyvateli Turnova, a na to se zaměřují činnosti plánování s veřejností. V letošním roce proběhly 

tyto akce zaměřené na plánování a setkávání s veřejností: Setkání se starostou města, Fórum Zdravého 

města, Můj projekt pro Turnov 2017. Podle Agora Central Europe se v roce 2017 zapojilo do 

participativního rozpočtu 29 obcí nebo městských částí v ČR. V jednotlivých městech se většinou jedná o 

realizaci drobných oprav a úprav veřejného prostoru (nová autobusová zastávka, exteriérové hodiny, 

obnova studánky, oprava pomníčku, rozšíření chodníku, fitness stroje pro seniory, umístění košů a sáčků 

na psí exkrementy, vánoční osvětlení, oprava laviček, umístění foto pastí na kontejnery atd.). 

V participativním rozpočtu chceme pokračovat v roce 2018 ve stejné podobě jako v roce 2017, pouze 

s dílčími úpravami v metodice. Inspiraci hledáme v Národní síti zdravých měst v rámci „Dobré praxe“, 

Agora Central Europe, společnost D21.  
 

Diskuse: p. Sekanina, p. Houšková, p. Hocke, p. Uchytil, p. Šorejs 
 

V diskusi zaznělo: 

Je vidět, že takovéto věci jsou okrajovou záležitostí, ale nezpochybňuji to. Jsou tam sporné body. 

Uznávám, že některé věci pro nás nejsou potěšující. Lepší je veřejná diskuse než řešit petice. Fórum 

zdravého města RM navrhla zrušit. Domníval jsem se, že je to jedna z možností jak komunikovat 

s veřejností, ale výstupy jsou velmi problematické. Jeví se to jako naše aktivita. Mám rád, když občané 

přijdou osobně, ale ty počty jsou strašně malé. Minimální náklady nesmí být menší než 70 tis, dříve to 

bývalo 50 tis. Vycházíme i z letošní zkušenosti, proto jsme si to dovolili navýšit. 
 

usnesení ZM č. 351/2017 
 

ZM bere na vědomí  

výstupy z veřejného fóra konaného dne 31. 5. 2017 v rámci projektu Zdravé město a Místní agenda 21 

ověřené celoměstskou anketou. 
 

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

usnesení ZM č. 352/2017 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu participativního rozpočtu v roce 2017. 
 

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

usnesení ZM č. 353/2017 
 

ZM schvaluje  

metodiku pro Participativní rozpočet města Turnova na rok 2018 v předložené podobě. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/4] 
  

usnesení ZM č. 354/2017 
 

ZM schvaluje  

finanční prostředky ve výši 300 000,-kč na participativní část v rozpočtu města pro rok 2018. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/4] 
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18. 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 rekonstrukci objektu sešlo. Na základě doporučení právního zástupce 

JUDr. Šulce, který se problematikou prodeje bývalého kina zabývá již delší dobu, bylo rozhodnuto v ZM 

o opětovném vyhlášení záměru prodeje a také upraveny podmínky prodeje. Na toto vyhlášení reagovalo 

více zájemců, několikrát proběhla i prohlídka samotného objektu. Zájemci měli možnost se plně seznámit 

s projektovou dokumentací i dalšími doklady k bývalému kinu Bio Ráj v Turnově. Pan xxxxx – jako 

jediný zcela splnil podmínky vyhlášení a navrhuje kupní cenu 5,8 mil. Kč. Kompletní návrh kupní 

smlouvy je v příloze materiálu. 
 

Diskuse: p. Sekanina 
 

V diskusi zaznělo: Notářská úschova je bezpečnější. 
 

usnesení ZM č. 355/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej objektu bývalého kina Bio ráj parc. č. 855/2, jehož součástí je budova s č. p. 2136, objekt občanské 

vybavenosti  a souvisejících pozemků parc. č. 843/18, 855/18, 855/19 a  843/30 a 843/11 vše v k. ú 

Turnov do vlastnictví pana xxxxxxxx, r. č. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, IČ 613 11 472, DIČ 

CZ7509152541, za účelem vybudování nového bytového domu, za kupní cenu 5.800.000,- Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 356/2017 
 

ZM trvá  

na složení peněž do notářské úschovy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

 

 

V Turnově dne 26. října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

 

starosta 

…………………………… 

 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

 

ověřovatel zápisu 

 


