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Zápis 

1. Zastupitelstva Města Turnov 

     ze zasedání dne 25. 01. 2018 
 

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, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. 

Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav 

Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. 

Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 MUDr. Jiří Tomášek 

 MUDr. Jiří Tomášek 

 

 

 Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 Ing. Jana Chlupová 

 

 Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Michal Kříž       

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
      Návrh na přeložení bodu 11 před bod 7. 

Přítomno 25 zastupitelů, p. Hodík nehlasoval.      

 

usnesení ZM č. 1/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání s uvedenou změnou, tedy přesun bodu Modernizace základních škol v Turnově, výsledek 

žádosti o dotaci IROP za bod č. 6 Směna pozemků Crytur, s.r.o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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12 Městské organizace - smlouvy SGEI Mgr. Petra Houšková       

Ostatní 

13 Projekt na vybudování podzemních kontejnerů na 

separovaný odpad 

Mgr. Jana Svobodová   20:20 – 21:00                                                                             

14 Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

15 Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Krajská 

nemocnice Liberec, a. s. 

       

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

2 Architektonická studie Revitalizace parku u nádraží 

(bazének) - Turnov 

Ing. Tomáš Hocke      17:05 – 17:35                                                                          

Záležitosti odboru správy majetku 

3 Domov se zvláštním režimem Turnov Ing. Tomáš Hocke      17:35 – 19:00                                                                           

4 Prodej pozemků Šetřilovsko - výběrové řízení        

5 Turnov - rozšíření městského kamerového systému -   

4. etapa 

       

6 

11 

Modernizace základních škol v Turnově, výsledek žádosti o 

dotaci v IROP 

Mgr. Petra Houšková       

Záležitosti odboru finančního 

7 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017 Ing. Tomáš Hocke       19:00 – 19:25                                                                          

8 Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018        

9 Příspěvky občanů                                      19:25 – 19:45                                                 

10 Přestávka                                      19:45 – 20:00                                                 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

                                       20:00 – 20:20       

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
  

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

Rozprava:  
      Opětovně předkládám k posouzení výslednou studii prostoru bazénku a prostoru před supermarketem 

Billa. V říjnu 2017 nebylo pokračování tohoto záměru schváleno ZM. Důvodem byla absence 

střednědobého rozpočtového výhledu města a relativně vysoké predikované náklady na revitalizaci parku. 

Střednědobý výhled rozpočtu města byl schválen na ZM v prosinci roku 2017. Je patrné, že lze uvedenou 

stavbu postupně realizovat. Navíc je třeba říci, že se nově na Státním fondu rozvoje bydlení v červenci 

2018 otevírá výzva zaměřená na regeneraci veřejného prostoru a revitalizaci sídlišť, kofinancování 

50/50% , max. 6 mil. Kč. Rovněž se snažím vyjít vstříc zastupitelům, kterým se zdály náklady vysoké a 

navrhuji záměr poněkud zmenšit a zastřešit celkovou realizační cenou vč. DPH na 6,5 mil. Kč. V rámci 

úprav studie při projektování dalšího stupně proběhne zmenšení ploch před Billou o cca 10%, bude 

umístěno méně mobiliáře a dojde ke zmenšení počtu trysek. Samozřejmě další cestou je práce etapizovat, 

tak jak jsem navrhoval původně. Rovněž předkládám aktualizovaný harmonogram k občanské 

vybavenosti na Turnově 2. 
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Diskuse: p. Mikula, p. Maierová, p. Báča, p. Hudec, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: podařilo se ušetřit a projekt podpoří, žádost o podporu zastupitelů jako obyvatelka 

v této lokalitě, dotaz na vodní prvky, aby se zrovna na tom nešetřilo a atrakce byla podobná, jako mají v 

MB, dotaz na provozní peníze – v řádech desítek tisíc korun, podpora původní varianty s vícero vodními 

prvky, ale je si vědoma nedostatku peněz, návrh na finanční zapojení Billy na tomto projektu a tím by se 

dal projekt rozšířit 

usnesení ZM č. 2/2018 
 

ZM schvaluje  

architektonickou studii Revitalizace parku U Nádraží – Turnov a pověřuje odbor životního prostředí 

zahájením projekčních prací na dalším stupni dokumentace s možností realizovat záměr ve dvou etapách. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

3. Domov se zvláštním režimem Turnov   
 

Rozprava:  
      27.9.2017 jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních (MPSV) věcí dopis, ve kterém nás 

informují o získání dotace na Alzheimer centrum u Domova důchodců Pohoda. Jedná se o částku 31,049 

mil. Kč, kterou je možno použít na stavbu a vybavení. Financování je nastaveno v poměru 75/25. Z toho 

vyplývá spoluúčast města v min. výši 10,349 mil. Kč. Kolaudace objektu musí být provedena do konce 

roku 2020. Udržitelnost projektu je 10 let.  Jedná se o zařízení pro 24 klientů. Původní propočet 

zvýšených nákladů ze strany města na provoz ZSST počítal s 1 mil. Kč. S ohledem na úpravy mezd v této 

sféře, můžeme dnes již reálně hovořit o 2 mil. Kč navýšení příspěvku města. 

 

Od podání žádosti v březnu 2016, však uběhlo hodně času a mezitím jsme dále analyzovali otázku 

bytového fondu i věkovou strukturu a zdravotní stav klientů ZSST. Z těchto diskuzí vzešla koncepce 

dalších oprav našich bytových domů a záměr na stavbu nového bytového domu v prostoru plechových 

garáží v ul. 5. května. Rovněž jsme v rámci tohoto materiálu hledali vhodnější umístění pro Alzheimer 

centrum v prostoru stávajícího bytového domu čp.1001 a 1002. Pro připomenutí naše výsledná vize 

počítala se stávajícím Domovem důchodců Pohoda jako zázemím pro Alzheimer centrum a případně i 

další byty v režimu DPS, které by po uplynutí udržitelnosti (10 let) mohly nástavbou nad centrem 

vzniknout. Šlo nám o to maximálně využít pozemky v blízkosti domova důchodců a zároveň podle 

zdravotního stavu klientů postupně navyšovat péči o ně, bez nutnosti zásadní změny prostředí – jejich 

stěhování. 

 

Na základě usnesení RM z 19.10.2017 a následných konzultací na MPSV byla zadána nová 

architektonická studie, která urbanisticky lépe začleňuje objekt Alzheimer centra do stávající struktury a 

rovněž naznačuje možné pokračování výstavby objektu po uplynutí udržitelnosti a to nástavbou částí 

objektu o dvě podlaží. Zároveň však tato studie respektuje původní studii s ohledem na přidělenou dotaci 

– indikátory dotace (počet lůžek, velikost obestavěného prostoru, stavební řešení, apod.). Objekt 

Alzheimer centra je napojen spojovacím krčkem k DD Pohoda. Studie řeší i možnost budoucí nástavby 

objektu o další dvě podlaží s malometrážními byty. Tyto byty by měly samostatné vstupy nezávislé na 

Alzheimer centru. Ve dvou podlažích by tak molo být umístěno až 22 bezbariérových bytů 1+kk 

(29,4m2). Samozřejmě by bylo možné i jejich propojení na standart 2+kk. Takto navržená budova dotváří 

celkový vzhled ulice a respektuje i další záměr města na výstavbu bytového domu na sousedním 

pozemku, kde jsou dnes umístěny plechové garáže. Nevýhodou tohoto řešení jsou pak náklady na 

demolici objektu čp.1001, 1002 odhadované na 2 mil. Kč.  Jako další rozhodovací kritérium je třeba 

vnímat i koncepci dalšího rozvoje Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022. Tato koncepce je 

v hrubých rysech rovněž přílohou materiálu. Počítá s přestěhováním seniorů z objektu na Výšince do 

nového bytového domu v ul. 5. května, případně do bytů v nástavbě Alzheimer centra. Tím centralizování 

sociálních služeb do dvou lokalit: u DD Pohoda a do penzionů DPS v Žižkově ulici.  
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Novým návrhem zachováváme původní záměr, je zde shodně umístěno 12 pokojů se 24 lůžky. 

Obestavěný prostor objektu se zvětšil o 260 m3 na 4990 m3. Tento prostor se zvětšil především o 

spojovací krček, který v původní studii nebyl. Původní budova přímo navazovala na domov důchodců. 

Propočet nákladů je dnes stanoven 35 722 400,-Kč bez DPH, 41 080 760,-Kč vč. DPH (15%). K těmto 

nákladům je nutné připočíst i zvýšené náklady stavby na zamýšlenou budoucí nástavbu objektu pro 

malometrážní byty v přepokládané výši 700 tis vč. DPH a demolici objektu čp. 1001, 1002 

v předpokládané výši 2 000 tis Kč vč. DPH. Celkové předpokládané náklady stavby se souvisejícími 

náklady 43 780 760,-Kč vč. DPH. 

 

Harmonogram realizace záměru: 

12/2020 provoz centra (nepodkročitelná podmínka dotace) 

08/2020 konec stavby 

07/2019 začátek stavby 

02-05/2019 výběrové řízení na dodavatele stavby 

03-12/2018 všechny stupně projektové dokumentace včetně pravomocného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 

02/2018 výběrové řízení na projektanta 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Kordová, p. Červinková, p. Hodík, p. Sekanina, p. Soudský, p. Houšková, p. 

Kunetka, p. Uchytil, p. Šorejs, p. Knížek, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: Pokud město zbourá dům, co stojí u silnice, co bude s klienty domu? Část bytů je 

volná, část obyvatelů přejde do pečovatelského domu, pokusíme se zajistit byty, jsou zde i neplatiči. Bylo 

to řešeno na bytové komisi. Podle klientů je potřeba řešit jednolitost stavby a budou navýšeny i náklady 

na provoz. Penzion Výšinka aby zůstal, ale je potřeba dalších nákladů na zmodernizování tohoto penzionu 

a neměl by se stát bytovým domem pro město. O podobě bytového domu je potřeba ještě diskutovat. Mám 

problém s bouráním v ulici v 5. květnu – domy v této ulici nejsou na zbourání, vše to nese další finanční 

náklady, jak bourání, tak výstavba nových domů. Myšlenka je dobrá, ale když koukám na letecký snímek, 

tak plochou to je skoro jako nemocnice, kde v současné době utlumujeme některé provozy a je potřeba si 

uvědomit, že to bude provoz finančně a personálně náročný, kdy v současné době je nedostatek personálu. 

Zda jsme jako město v této lokalitě schopni ufinancovat takovýto objekt. Abychom nezaměňovali mzdové 

náklady a náklady, to nejsou stejná čísla. Kolik bude celkové navýšení. Studie domu ve vnitrobloku 

zamezí dalšímu rozvoji. Je výhodnější druhá varianta domu na okraji. Uznávám, že v současné době není 

hlavní argument, že je potřeba bytový dům bourat, to ne, dům se samozřejmě dá opravovat. Už 

v materiálu v roce 2017 se v usnesení nikde nepíše, že by se domy nebouraly, a byla schválena studie. 

Nesouhlasím s vnitroblokem a dále ne velkým financím. Informoval, jak to v podobných zařízeních 

Alzheimer centrech co se financí týče je. Odlišné je financování v soukromých centrech. Reaguji na 

názory z vlastní zkušenosti - klienti potřebují prostory uvnitř budovy, nehrozí, že by utíkali na ulici to jen 

k dovysvětlení, že dům může stát i v blízkosti rušné ulice. 

 

18:10 odchází p. Hodík- (počet zastupitelů 24) 

 

usnesení ZM č. 3/2018 
 

ZM schvaluje  

upravený záměr registrované žádosti o dotaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí s názvem „ 

Výstavba Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda“ identifikační číslo 

013D313002701. Zároveň schvaluje předpokládané financování stavby včetně neuznatelných a 

podmínečně uznatelných nákladů stavby v celkové předpokládané výši 41 800 000 Kč včetně DPH. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 
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4. Prodej pozemků Šetřilovsko - výběrové řízení   
 

Rozprava:  
      Předkládám zastupitelstvu výsledek výběrového řízení formou dražby na prodej pozemků ve 

vlastnictví města v blízkosti areálu Šetřilovska konkrétně tedy: 

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  

 

Po několikanásobném projednání v RM a ZM dospělo zastupitelstvo města 30.11.2017 k rozhodnutí o 

vypsání výběrového řízení na prodej pozemků. ZM bylo rovněž seznámeno s architektonickou studií 

budoucího areálu. 

 

Rovněž je třeba se vypořádat s případnou námitkou, že prodej byl účelově rozdělen na dvě části, aby bylo 

možné při druhém dodatečném prodeji dosáhnout nižší cenu. V rámci této problematiky mohu uvést, že 

areál Šetřilovska byl v rámci výběrového řízení formou dražby koupen 6.6.2016 firmou Zikuda-

vodohospodářské stavby za cenu 3,75 mil.Kč (výběrového řízení se účastnili dva zájemci). Součástí 

prodeje byla nemovitost restaurace, roubenky a pozemky v celkové výměře 2084m2. Vzhledem 

k nezájmu o koupi (areál se prodával od roku 2012) byla cena areálu několikrát snižována. V této chvíli 

rozhodujeme o prodeji pozemků v celkové ploše 1403m2 (cca 200m2 je prudký svah) za částku 0,56 

mil.Kč. Při úvaze, že objekty roubenky, restaurace, zpevněné plochy mají hodnotu cca 2,8 mil.Kč, zbývá 

na pozemky částka 0,95 mil.Kč, což odpovídá ceně cca 460Kč/m2. V právě realizovaném prodeji je cena 

cca 400Kč/m2. Z toho lze dovozovat, že dosažená cena jak v prvním, tak v druhém prodeji je obdobná. 

Navíc se otevřeného výběrového řízení nezúčastnil již žádný další zájemce. 
 

Diskuse: p. Mikula, p. Zikuda, p. Kordová, p. Šmiraus, p. Loukota, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: kde bych našel finální znění kupní smlouvy, nebyla součástí materiálu - je to pravda, je 

připravena, ale není tady – omluva pana starosty. Chcete odročit tento bod na další jednání zastupitelstva 

kvůli nedoložené kupní smlouvě. Chci vidět kupní smlouvu z důvodu, zda do uvedeného termínu bude 

postaveno jen parkoviště a samotná restaurace a hotel ne. Upozorňuji na kupní podmínky, které jsou 

součástí materiálu.  

 

p. Zikuda ohlásil střet zájmů. 

 

p. Loukota navrhuje nové usnesení:      

 

usnesení ZM – hlasování bylo rozporováno 

ZM schvaluje  

odročení projednávání tohoto bodu a jeho projednávání na únorovém jednání zastupitelstva města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/2/2] 

 

Nové hlasování 

usnesení ZM – hlasování bylo rozporováno 

ZM schvaluje  

odročení projednávání tohoto bodu a jeho projednávání na únorovém jednání zastupitelstva města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/3/2] 
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Nové hlasování 

usnesení ZM č. 4/2018 
 

ZM schvaluje  

odročení projednávání tohoto bodu a jeho projednávání na únorovém jednání zastupitelstva města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/2/3] 
  

5. Turnov - rozšíření městského kamerového systému -  4. etapa   
 

Rozprava:  
      Předmětem žádosti o dotaci bude pořízení nového kamerového bodu na sídlišti Výšinka na budově 

Domova s pečovatelskou službou v ulici Granátová (objekt je v majetku Města Turnov). Na pořízení je 

možné požádat o dotaci z programu Prevence kriminality na místní úrovni 2018 na Ministerstvo vnitra 

České republiky, výše dotace na projekt je 90 %. Pokud bude získána dotace, spoluúčast města by činila 

10% nákladů. Celkové náklady se odhadují na cca 350 tis.Kč a spoluúčast Města Turnov by činila cca 35 

tis. Kč.  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 5/2018 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 na akci „Turnov – 

rozšíření městského kamerového systému, 4. etapa“ a souhlasí s 10% finanční spoluúčastí z rozpočtu 

města. 

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

6. Směna pozemků CRYTUR s.r.o. Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě žádosti společnosti CRYTUR s.r.o., sídlem Palackého 175, Turnov, IČ 25296558, (dále 

jen spol. CRYTUR s.r.o.) s návrhem směny pozemků u bývalého autobusového nádraží v Turnově 

předkládáme tento návrh k projednání radě města. 

Spol. CRYTUR s.r.o. nabízí ke směně pozemky parcelní číslo 2758/34 o výměře 5m2, ost. plocha a 

2758/55 o výměře 16m2, ostatní komunikace, o celkové výměře 21m2 za pozemky ve vlastnictví Města 

Turnov parc. č. 322/16 o výměře 27m2, ost. plocha, parc. č. 2750/10 o výměře 14, ost. plocha a parc. č. 

2750/12 o výměře 19m2, ost. plocha, o celkové výměře 60m2 s navrženým doplatkem ve výši 1.000,- 

Kč/m2 z rozdílu výměr. Doplatek by pak byl 39.000- Kč. V žádosti není uveden, ale doporučujeme v 

rámci této směny připojit ještě pozemek ve vlastnictví Města p. č. 2758/59, ostatní plocha, o výměře 1m2. 

 

Dle tabulky orientačních cen pozemků dle jejich funkčního využití podle územního plánu je hodnota 

pozemků zařazených v komunikacích 100,- Kč/m2, doplatek by pak podle této tabulky měl být 4.000,- 

Kč. 

 

Ceny pozemků určené pro směnu se nám jak v orientační tabulce cen pozemků, tak i ve znaleckém 

posudku shodují na ceně 100,- Kč/m2 (tak jak je cenou běžně užívanou u tohoto druhu pozemků), proto 

OSM navrhuje provést směnu se společností CRYTUR s.r.o. za cenu ve výši 100,- Kč/m2. Společnost 

CRYTUR s.r.o. tak uhradí rozdíl ve výměrách, tj. 40m2, doplatkem celkem 4.000,- Kč. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 6/2018 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemků ve vlastnictví Města Turnov p. č. 322/16, ostatní plocha, o výměře 27m2, p. č. 2750/10, 

ostatní plocha, o výměře 14m2, p. č. 2750/12 ostatní plocha, o výměře 19m2 a p. č. 2758/59, ostatní 

plocha, o výměře 1m2 za pozemky ve vlastnictví spol. CRYTUR, spol. s.r.o., sídlem Palackého 175, 

Turnov, IČ 25296558, p. č. 2758/34, ostatní plocha, o výměře 5m2 a p. č. 2758/55, ostatní plocha, o 

výměře 16m2, vše v k. ú. Turnov. Rozdíl mezi výměrami 40m2, uhradí spol. CRYTUR, spol. s.r.o. 

doplatkem ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 4.000,- Kč, cena v daném místě a čase obvyklá. Správní 

poplatek za vklad do katastru uhradí kupující. 

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

 

 11. Modernizace základních škol v Turnově, výsledek žádosti o dotaci v IROP   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvu města v září 2016 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na modernizaci základních 

škol v Turnově v rozpočtovaných nákladech 22,7 mil Kč. Žádost o dotaci byla podána 9.2.2017.  

13. prosince 2017 přišla zpráva od poskytovatele dotace, že projekt byl vzhledem k vyčerpané alokaci 

zařazen mezi náhradní projekty. Reálná šance na získání finanční podpory na plánovaný záměr 

modernizace základních škol v rámci této dotační výzvy je velmi nízká. 

Realizace celého projektu Modernizace základních škol z rozpočtu města  je nereálná. Aktuální potřebnost 

vidíme, ale v řešení bezbariérovosti alespoň na jedné základní škole.  

Škola je veřejná budova. V době inkluze, začleňování žáků se širokým spektrem postižení do hlavního 

vzdělávacího proudu, je řešení bezbariérovosti na školách potřebné. Žáci i učitelé s nejrůznějším typem 

tělesného postižení (snížená mobilita, pohyb pouze na vozíku) či významným zdravotním 

znevýhodněním, chronicky nemocní, kteří mají omezený pohybový režim (např. kardiaci, onkologicky 

nemocní žáci) jsou ve školách běžně vzděláváni. Potřebnost bezbariérových úprav byla konzultována i 

s odborným poradenským zařízením, které zajišťuje péči o děti s tělesným a zdravotním postižením. 

Pokud jsme žádali na modernizaci našich škol (především budování odborných učeben), pak základní 

podmínku pro podání žádosti bylo řešení bezbariérovosti. V rámci rekonstrukce škol k bezbariérovým 

úpravám přistoupila v minulosti i menší města než Turnov – např. Sobotka či Doksy.  

 

Na rok 2018 je v rozpočtu v rámci rezervy rozpočtu na kofinancování projektu Modernizace základních 

škol  alokována částka, která by umožnila vybudovat jeden bezbariérový přístup do jedné ze základních 

škol – ZŠ Turnov, 28. října 18 nebo ZŠ Turnov, Žižkova 518.   

 

Náklady  

 ZŠ Turnov, 28.října 18 – 2.033.231,45 Kč vč. DPH (výtah a rampa) a 546.749 Kč vč DPH sanace 

před stavbou výtahu, tzn. celkem 2,6 mil Kč. Následně realizace hřiště za cca 1,5 mil Kč (v roce 

2019) 

 ZŠ Turnov, Žižkova 518 – 2.938.537 Kč vč. DPH (výtah, 2 bezbariérová WC –  1.NP a 3.NP, 2 

rampy) 

Na radě města 10.1.2018 byla problematika bezbariérového přístupu do základních škol projednána 

s ohledem na dostupné finance v rozpočtu pro rok 2018 a na okamžitou potřebnost. Doporučila provést 

v roce 2018 nejprve kompletní novou střechu (všechny tři etapy) na ZŠ Turnov, Žižkova 518 a následně 

doporučila v roce 2019 realizovat bezbariérový přístup rovněž v Základní škole Turnov, Žižkova 518. 

Důvodem jsou především zásadně větší interiérové plochy ZŠ Žižkova před ZŠ ul. 28. října. 

 

Diskuse: p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: Jsem ráda, že škola bude mít střechu kompletně, je to dobré řešení. 
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usnesení ZM č. 7/2018 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu projektu „ Modernizace základních škol v Turnově“. 

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

usnesení ZM č. 8/2018 
 

ZM schvaluje  

v Základní škole Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, komplexní rekonstrukci střech (1-3. 

etapa) v roce 2018 a vybudování bezbariérových úprav v roce 2019. 

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

7. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvo města svým usnesením č. 97/2008 delegovalo radě města pravomoc schvalovat nutné 

rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme 

schválené rozpočtové opatření č. 6 radou města dne 29. 12. 2017 usnesení č. 788/2017 – změnu rozpočtu 

na rok 2017. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 1.267.141 Kč, v této částce jsou zejména přijaté transfery 

ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o 1.268.641 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se 

zvyšuje o částku ve výši 1.500 Kč. Podrobný rozpis je součástí zveřejněného materiálu. 

 

Diskuse: p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: na finančním výboru se změna neprojednávala, bylo by dobré mít vyjádření finančního 

výboru   

 

usnesení ZM č. 9/2018 
 

ZM bere na vědomí  

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

380.290.803 Kč, navýšením o částku 1.267.141 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 404.215.263 Kč, 

navýšením o částku 1.268.641 Kč, a financování ve výši 23.924.460 Kč, navýšení o částku 1.500 Kč. 

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

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018, důvodem je upřesnění 

stavu na účtech k 1. 1. 2018 dle skutečnosti, navýšení oproti předpokladu je o 14,7 mil. Kč. Celkové 

příjmy se navyšují o 8.618 tis. Kč, z toho nedaňové příjmy se navyšují o 2.720 tis. Kč. Celkové výdaje se 

navyšují o 23.346 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 9.745 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují 

o 13.601 tis. Kč.  

Podrobný rozpis je součástí zveřejněného materiálu. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo:  Za finanční výbor mohu sdělit, že usnesení bylo ve finančním výboru přijato 

jednomyslně 7. hlasy, pan Mikula se dotazuje na Správce parku – měla by to být osoba, která se bude 

starat o městské parky, rovněž by se ten člověk staral o později dle záměru vybudované toalety. Zatím 

toho člověka nemáme, ale máme jeho financování na jednom řádku a není to na řádku TST. 
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usnesení ZM č. 10/2018 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 376.150.000 Kč, 

navýšením o částku 8.618.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 463.601.112 Kč, navýšením o 

částku 23.345.112 Kč, a financování na částku ve výši 87.451.112 Kč, navýšením o částku 14.727.112 

Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

9. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Dotaz p. Mejzrové - ohledně jedle obrovské na Valdštejně – pokud bylo jednání na RM s jakým 

výsledkem? 

 

RM přijala usnesení, že žádost je podána a rada již nebude do žádosti vstupovat – všechny materiály byly 

předány státní správě.      

 

10. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

12. Městské organizace - smlouvy SGEI   
 

Rozprava:  

      V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, 

které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či 

obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud 

by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly 

poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany 

veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb. 

1) Za oblast kultury se jedná o: 

Kulturní centrum Turnov s.r.o., které vykonává pro zřizovatele - Město Turnov - činnost, která je 

označena jako SGEI a vzhledem k výši finančních prostředků, které jsou této organizaci poskytovány z 

rozpočtu, je nutné financování na základě Pověření (schváleno v roce 2013, platnost deset let) a finanční 

prostředky budou poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu.  

 2) Za oblast sportu se jedná o: 

 Městskou sportovní Turnov s.r.o., které vykonává pro zřizovatele - Město Turnov - činnost, která je 

označena jako SGEI a vzhledem k výši finančních prostředků, které jsou této organizaci poskytovány z 

rozpočtu, je nutné financování na základě Pověření (schváleno v roce 2013, platnost deset let) a finanční 

prostředky budou poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu. 

 3) Za oblast památek a cestovního ruchu se jedná o: 

Turnovské památky a cestovní ruch, které vykonává pro zřizovatele - Město Turnov - činnost, která je 

označena jako SGEI, ale vzhledem k výši finančních prostředků, bude řešena formou podpory de minimis 

do částky 500.000 EUR za 3 účetní roky. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 11/2018 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 

společnost Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 12/2018 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 

společnost Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 13/2018 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Turnovské 

památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 

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

13. Projekt na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad   
 

Rozprava:  
      Operační program Životní prostředí podporuje budování podzemních kontejnerů na separovaný 

odpad.  

Program tak reaguje na trend, kdy stále více tuzemských měst instaluje především ve svých centrech nebo 

vybraných zónách kontejnery na tříděný odpad. Jejich princip je jednoduchý – na povrchu nejsou příliš 

objemné, vykukuje jim v podstatě jen jakési hrdlo podobné odpadkovému koši. Rozprostírají se ale pod 

povrchem. Jejich hlavní výhodou tak je, že šetří místo a odpadky zůstávají mimo dosah vandalů nebo 

nenechavého větru či hlodavců.  

Podzemní kontejnery jsou dražší než běžné nadzemní popelnice. Zatímco klasický kontejner vyjde na 10 

tisíc korun, ten podzemní stojí statisíce. Náročnější je také údržba podzemních kontejnerů, které musí 

vyprazdňovat speciální vozidlo vybavené hydraulickou rukou. 

V současné době má město 2 projekty na podzemní kontejnery na sběr druhotných surovin na dvou 

stanovištích ve městě s územním souhlasem.  

Podání žádosti do 28. 2. 2018, míra dotace 85%, celková alokovaná částka 800 mil. Kč. 

Lokality:  parkoviště U Raka (3 nádoby – papír, plasty, sklo – bílé + barevné) 

  Billa u nádraží (4 nádoby – papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé) 

Způsobilé výdaje projektu  3 207 995 Kč s DPH 

Dotace ve výši                2 726 796 Kč s DPH 

Vlastní zdroje                                555 942 Kč (k financování se dá využít fond EKOKOMu) 

Nezpůsobilé výdaje                       4 784 Kč (nad limit maximální výše uznatelných nákladů na 

projektovou přípravu) 

Celková spoluúčast města:   630.726 Kč 

 

Můžeme ještě do projektu zahrnout investiční náklady na propagaci (letáky, plakát, brožury atd.). Součástí 

projektu je také 10 ks kontejnerů (11,5 m3), které využije naše společnost TOS, s. r. o. Dle propočtu TOS, 

s. r. o. vychází svoz odpadu podzemních kontejnerů jako dražší, ročně o cca 153.000,- Kč. 
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Diskuse: p. Báča, p. Špetlík, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo:  Jen chci doplnit, co v materiálu není. Na začátku svozu separovaného odpadu padlo, 

že hmotu v Turnově nebudeme zpracovávat, ale v kukavoze se rozdrtí a vyváží se slisovaná hmota. 

V tomto případě – podzemních kontejnerů se hmota bude skladovat někde na území města a neslisované 

pak se  bude odvážet, budeme vozit vzduch., pan Špetlík podporuje podzemní kontejnery a mrzí ho, že 

zatím nejde v Turnově tato místa mít v centru – kde by to estetické hledisko bylo správné. Pan Báča dále 

zpochybňuje způsob vyvážení. 

 

usnesení ZM č. 14/2018 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na projekt „Podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad Turnov“ do Operačního 

programu životního prostředí – 69. výzvy, Prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika, Specifického cíle: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Aktivita 3.2.1 

– Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. ZM souhlasí s finanční spoluúčastí 

města na financování projektu do výše max. 650 tis. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/5/5] 
  

14. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera   
 

Rozprava:  
      Vzhledem k členství Města Turnov v Mikroregionu Jizera, je nám předložena kontrolní zpráva o 

finanční činnosti za rok 2017, kterou je třeba schválit. 

      

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 15/2018 
 

ZM bere na vědomí  

a schvaluje předloženou kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2017. 

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

15. Pozvánka na 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 9.2.2018 v 10.00 hod v budově kanceláře notářky JUDr. Marcely Fianové, na 

adrese Revoluční 123/17, Liberec IV. 

 

Na programu je: 

- Úpravy stanov v souvislosti se změnou předmětu podnikání 

- Volba nových členů dozorčí rady za Město Liberec 

- Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady 

 

Diskuse: 0  

usnesení ZM č. 16/2018 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 9. 2. 2018 

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

usnesení. 

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

Rozprava:  
p. Báča: dotaz na stavbu mašovské školy:  

Znamená to, že stávající projekt neházíme pod stůl a stále se se studií a následně i projektem pracuje?  

1.2 mil. v současnosti pohřbíme a půjdeme do toho po třetí? Je nějaká jistota, že se zas nevyhodí peníze? 

p. Kříž – Top Desigen nám tvrdil, že projekt bude za 28 mil. Kč a následně to bylo za 48 mil. Kč 

p. Maierová- samozřejmě projekt byl od začátku upravován tak, aby se vešel do 30 mil. Kč i za podpory 

zástupců školy, nebylo nic zapomenuto a následně to bylo rozporováno osadním výborem a dalšími a 

dostali jsme se na tu vysokou částku. 

 

p. Kunetka- zajímá mne kdo teda lhal a co s tím uděláte. Pro vysvětlenou hovoříte každý o jiném projektu. 

p. Báča – co s tím uděláte? 

p. Kordová – je vůbec možné a řekněme si to na začátku postavit školu za 28 mil. Kč. 

p. Hocke – studii i projekt reklamujeme, další postup mám předložit na RM a únorové ZM. 

 

 

 

V Turnově dne 1. února 2018 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Otakar Špetlík 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Michal Kříž 

ověřovatel zápisu 

 


