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Zápis 

2. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 20. 02. 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, Ivan Kunetka, 

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

Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 

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

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

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

Ing. Michal Kříž           

Ing. Michal Kříž 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 

Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jaromír Frič 

 

 

 

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:  
      Pan starosta Ing. Tomáš Hocke navrhl stažení bodu č. 12 „Individuální dotace FK Turnov, z. s.“ z programu ZM 

- z důvodu neukončeného výběrového řízení na stavbu s umělou trávou. Tento bod bude předložen na březnovém 

Zastupitelstvu Města. Pan starosta také navrhl nezařazovat do programu jednání bod č. 16 „ZŠ Mašov – další 

postup“ z důvodu nedořešeného financování. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Hocke, p. Kordová,  

 

V diskusi zaznělo: 

Myslím si, že Mašov docela spěchá. Zaslechl jsem o aktivitě mašovských zastupitelů. Měla jsem připravené 

usnesení, ale vnímám, že to potřebuje ještě čas. Nerozumím, kdo a kdy ještě bude diskutovat? Je tu materiál, jsou tu 

podklady, nevidím důvod proč neprojednávat. 

 

usnesení ZM č. 17/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání bez projednávání bodu č. 12 „Individuální dotace FK Turnov, z.s.“ 

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

  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 

 NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

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

2 Výroční zpráva Městské policie a Policie ČR za rok 2017 Ing. Tomáš Hocke      17:05 – 17:35                                                                             

3 Dostavba Městského divadla v Turnově Ing. Tomáš Hocke      17:35 – 18:05                                                                             

Záležitosti odboru správy majetku 

4 Prodej pozemků Šetřilovsko Ing. Tomáš Hocke      18:05 – 18:55                                                                             

5 Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a 

výstavbu bytového fondu Města Turnova 

       

6 Nádražní ulice, smlouva o spolupráci, Liberecký kraj        

7 Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. 

Luční 

       

Záležitosti odboru finančního 

8 Slunce Všem, z.s. - žádost o prodloužení termínu splatnosti 

poskytnuté zápůjčky ve výši 200 tis. Kč 

Ing. Tomáš Hocke      18:55 – 19:30                                                                          

9 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her 

na území města Turnov 

       

10 Příspěvky občanů                                     19:30 – 19:40                                                     

11 Přestávka                                     19:40 – 19:55                                                    

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

13 Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 Mgr. Jana Svobodová 19:55 – 20:25                                                                                

         

Ostatní 

14 Projekt přeshraniční spolupráce Turnov - Jawor Mgr. Jana Svobodová  20:25 – 21:00                                                                               

15 Kontrolní výbor Mgr. Michal Loukota                                                                                      
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2. Výroční zpráva Městské policie a Policie ČR za rok 2017   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvu města Turnova byly přeloženy podrobné zprávy o činnosti Městské policie a obvodního oddělení 

Policie ČR v Turnově za rok 2017. V roce 2017 měla městská policie Turnov 16 strážníků, ke konci roku se podařilo 

přijmout 2 strážníky a tím byl naplněn požadovaný stav 18 strážníků. V roce 2017 MP Turnov zajišťovala 

nepřetržitou činnost 24 hodin, dohlížela nad veřejným pořádkem, bezpečí osob a majetku. V naší činnosti 

v posledních letech značně převládá dopravní problematika a tento trend je celorepublikový. Velmi je využívána 

internetová komunikace s občany, za rok 2017 je evidováno 896 e-mailů s žádostí o pomoc nebo radu nebo řešení 

konkrétních situací, které byly zaznamenány občany města. Kromě toho také probíhá početná komunikace pomocí 

telefonu a linky tísňového volání. Rok 2017 byl opět mimořádný i častým řešením problematiky bezdomovců. Jejich 

chování a s tím následná problematika se řešila prakticky každý týden, obtěžování občanů žebráním, znečišťování 

prostranství odpadky. Tato problematika nemá legislativní ošetření, takže v mnoha případech nelze provést žádnou 

represivní činnost. Další významnou složkou činnosti městské policie je součinnost s PČR, řešení společných 

negativních událostí i vzájemného zastupování je na vysoké úrovni, během roku bylo provedeno několik kontrol 

heren a restaurací se zaměřením na konzumaci alkoholu a drog. V  roce 2017 pokračuje přechod na plnou 

digitalizaci Městského kamerového dohlížecího systému. Toto technické zlepšení přináší vysokou kvalitu obrazu 

z kamer, větší rozlišovací schopnosti při snížené viditelnosti, delší záznam obrazu, který je využíván pro případné 

dokazování při řešení protiprávních jednání. Nová kamera byla nainstalována v parku u letního kina a svým typem 

se jedná o mobilní kameru. Dále byly vyměněny 2 kamery za plně digitální a to v ulici Palackého I a Nádražní. 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Houšková, p. Maierová, p. Drahoňovský, p. Frič, p. Hodík, p. Hocke, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: 

Po městě se pohybuje spousta bezdomovců, kteří páchají drobnou trestnou činnost. Byl jsem svědkem jednoho 

incidentu. Je potřeba s tím něco udělat. Aby se s tím nechalo něco dělat, musí se to hlásit, pokud to policie neví, 

nemůžou zakročit. Nelze proti těmto lidem zahájit žádné řízení. V zimním období vždy naroste počet takovýchto 

lidí. V ulicích je sledován jejich pohyb a jsou postupně vytěsňováni. Děkujeme občanům, kteří s námi v tomto 

ohledu spolupracují. Jdeme cestou represe. Pokud máte pocit, že jste v nebezpečí, nahlaste to policii. Nebudu 

navrhovat žádné zařízení, kde je ubytujeme, jejich počet tak neklesne, naopak se mnohonásobně zvýší. Nevidím to 

jako smysluplnou cestu. Děkuji za zprávy a přehledné tabulky. Zaujalo mě, že městská policie má velký počet 

dopravních přestupků. Zdá se mi, že narůstá počet nezodpovědných řidičů. Na území města Turnova a jeho okolí se 

provádí měření rychlosti, to provádí pouze městská policie, proto je to číslo trošku vyšší. Kontrolu parkování opět 

prování pouze městská policie. Z našeho pohledu to spadá pod dopravní přestupek, proto je ten nárůst tak vysoký. 

Novelizací zákona nám přibyly pravomoci. V některých lokalitách vymizela přestupkovost. Změnil se systém 

měření rychlosti. Dřív byly řidiči změřeni okamžitě. Chci poděkovat za jejich práci, co se týče i školy. Když něco 

opravdu „hoří“, vždy nám pomůžou. U přechodů bychom občas potřebovali jednou za čas udělat „strašáka“ na 

rodiče, aby byli ohleduplnější. Děti nemají kudy přebíhat. Nepamatuji, že by děti chodily do školy pěšky. Školy jsou 

v zastavěném území. Zajímá mě situace ohledně IT kriminality. Jedná se o kriminalitu páchanou přes internet. 

Prostřednictvím těchto IT technologií je páchána majetková trestná činnost nebo nabourávání přístupových hesel.  

 

usnesení ZM č. 18/2018 
 

ZM bere na vědomí  

bez připomínek předložené výroční zprávy Městské policie a Policie ČR za rok 2017. 

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

3. Dostavba Městského divadla v Turnově   
 

Rozprava:  
      Na základě schválených investičních priorit města v letech 2015-2019 (6. místo pro akce nad 10 mil. Kč a na 

předešlých akcích se průběžně pracuje) byly zpracovány v roce 2016-2017 dvě architektonické studie na dostavbu 

divadla v Turnově. Jedna od pana architekta Pleskota, druhá do pana profesora Lábuse. Po projednání v komisích, 

RM si zastupitelé k dalšímu rozpracování vybrali studii pana architekta Pleskota. Na konci srpna 2017 jsem se sešel 

s panem architektem Pleskotem, tlumočil usnesení zastupitelstva a prezentoval okruh výše uvedených poznámek. 10. 

října 2017 jsem navštívil společně s panem Peškem ateliér pana Pleskota. Diskutovali jsme navržené úpravy a 

dohodli se na prezentaci upravené architektonické studie na zastupitelstvu města 30. 11. 2017.  
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Po úpravě studie: 

Dále po společné rozvaze s p. Pleskotem posílám odhad navýšení ceny realizace: 

 Obestavěný prostor foyeru zvětšený o 760 m3 – odhad navýšení ceny o 3,8 - 5,5 mil. Kč  

 Obestavěný prostor rekonstruovaného objektu č. p.151 – cca 1350 m3 

 Obest. prostor nástavby alternativní scény (černá kostka) na č.p.151 – cca 1500 m3 

 Odhad ceny rekonstrukce a nástavby č. p.151: 19 – 23 mil. Kč 

 

Rekapitulace: 

Přístavba divadla cca 33 mil. Kč bez DPH (40,0 mil. Kč vč. DPH) 

Rekonstrukce čp.151 bez alternativní scény cca 5 mil. Kč bez DPH (6 mil.Kč vč.DPH) 

Přístavba divadla včetně alternativní scény a rekonstrukce čp. 151 cca 55 mil. Kč (67 mil. Kč vč. DPH). 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Hocke, p. Hudec 

 

V diskusi zaznělo: 

Jsem rád, že se do tohoto návrh zapojit i ten dům s cukrárnou. Není to výkřik moderny a úspěšně to do sebe zapadá. 

Po každém projekčním stupni podám ZM zprávu, abyste byli s projektem průběžně seznámeni. Cena se pohybuje 

mezi 40 a 67 mil. Kč. Jednáme o nějaké dotaci? Ne žádná dotace není. O žádném dotačním fondu bohužel nevím. 

 

usnesení ZM č. 19/2018 
 

ZM projednalo  

postup v rámci projekční přípravy stavby Přístavbu turnovského divadla. ZM souhlasí se zadáním projektu ve všech 

projekčních stupních, který bude obsahovat jak projekci dostavby divadla, tak rekonstrukci čp. 151 včetně sálu pro 

alternativní scénu, s tím, že tento sál bude vyčleněn v rámci projekčních prací a výkazu výměr jako samostatná 

etapa. 

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

4. Prodej pozemků Šetřilovsko   
 

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

v blízkosti areálu Šetřilovska. 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. Výběrové řízení na prodej pozemků dle usnesení ZM bylo vypsáno 18. 12. 2017. Je třeba 

říci, že původně bylo vypsáno výběrové řízení na prodej pozemků již 4. 12. 2017, ale obálkovou metodou. Po 

zjištění jsem toto řízení zastavil a dle usnesení ZM jsem nechal 18.12.2017 vypsat nové řízení a to prodej formou 

výběrového řízení s dražbou. Zveřejněný záměr prodeje vč. podmínek výběrového řízení byl vyvěšen na úřední 

desce od 18.12.2017 do 9.1.2018, dále byl zveřejněn na internetových stránkách Bezrealitky a Bazoš a samozřejmě 

také na stránkách Města Turnov v sekci prodeje, pronájmy. 

 

Připomínka ceny pozemků stanovených znaleckými posudky: 

Znalecký posudek –   xxxxxxxxx   – 1 683 600,-Kč 

Znalecký posudek – xxxxxxxxxxx – 563 000,-Kč 

Znalecký posudek – Znalecký ústav Statikum – 1 210 000,-Kč (změna územního plánu, bez ní 1.mil) 

Znalecký posudek – Znalecký ústav Statikum – 737 000,-Kč (věcná břemena+změna územního plánu) 

 

Dovoluji si připomenout konstrukci záměru prodeje: 

Prodej formou výběrového řízení s dražbou vůči předem neomezenému okruhu zájemců a zajištění samotné 

realizace záměru výstavby parkoviště pro restauraci a hotel ve formě smluvní pokuty i práva města od smlouvy 

odstoupit. Minimální cena byla stanovena dle nejnižšího znaleckého posudku ve výši 0,56 mil.Kč. Smluvní pokuta 

pak ve výši 0,65 mil.Kč jako dorovnání ceny pozemku do ceny v čase a místě obvyklé s vlivem času, územního 

plánu, pakliže záměr nebude nejpozději do 31.12.2022 naplněn. Pan xxxxxxxxxx deklaroval, že restaurace a hotel 

má být dokončen do 31. 12. 2022. 
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Důvodem pro odchýlení se od ceny v čase a místě obvyklé je zajištění výstavby restaurace a hotelu včetně nutného 

parkování, v důsledku čehož dojde k zachování tradičního výletního místa města Turnov a navrácení historické 

funkce a společenského významu tohoto místa pro občany města v úzkém propojení s komplexem městských parků 

a lesů – Metelkovy sady – Šetřilovsko – Farářství. 

Výše ceny byla prověřena i ve výběrovém řízení formou dražby, které se zúčastnil pouze jeden zájemce. Podstatná je 

rovněž skutečnost, že se dlouhodobě nedařilo nalézt finanční prostředky v rozpočtu města na opravu či provoz areálu 

a proto objekty postupně stavebně chátraly. Realizací prodeje dojde rovněž k ušetření finančních prostředků z 

majetku města na nezbytné udržovací či sanační práce, které by bylo město při zachování stávajícího 

neuspokojivého stavu nuceno vynakládat. Areál neměl ani odpovídající parkovací kapacity. V důsledku toho se 

nedařilo nalézt ani kvalitní provozovatele stávající restaurace. Prodej pozemků umožní realizaci nutného parkování 

pro plánovanou výstavbu restaurace a hotelu. 

 
p. Zikuda nahlásil střet zájmů – „Nebudu diskutovat ani hlasovat“. 

 
 
 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 20/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků na Šetřilovsku v Turnově z vlastnictví Města Turnov, tj.  

části pozemku parc. č. 2818/1 o výměře cca 1067m2 a část o výměře 80m2 odděleného geometrickým plánem 

č.3940-36/2014-1 

pozemek parc. č. 2818/3 o výměře 43m2  

pozemek parc. č. 2817/3 o výměře 81m2 

pozemek parc. č. 2817/1 o výměře 54m2,  

část pozemku parc. č. 2814 o výměře 78m2 odděleného geometrickým plánem č.3940-36/2014-1 

vše v katastrálním území Turnov, obec Turnov do vlastnictví společnosti ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s 

r.o. se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ: 28776976 za kupní cenu ve výši 560.000,- Kč.   

Odůvodnění snížení prodejní ceny oproti ceně v místě a čase obvyklé: 

Důvodem pro odchýlení se od ceny v čase a místě obvyklé je zajištění výstavby restaurace a hotelu včetně nutného 

parkování, v důsledku čehož dojde k zachování tradičního výletního místa města Turnov a navrácení historické 

funkce a společenského významu tohoto místa pro občany města v úzkém propojení s komplexem městských parků 

a lesů – Metelkovy sady – Šetřilovsko – Farářství.   

Výše ceny byla prověřena i ve výběrovém řízení formou dražby, kdy se přihlásil pouze jeden zájemce.   

Podstatná je rovněž skutečnost, že se dlouhodobě nedařilo nalézt finanční prostředky v rozpočtu města na opravu či 

provoz areálu a proto objekty postupně stavebně chátraly. Realizací prodeje dojde rovněž k ušetření finančních 

prostředků z majetku města na nezbytné udržovací či sanační práce, které by bylo město při zachování stávajícího 

neuspokojivého stavu nuceno vynakládat. Areál neměl ani odpovídající parkovací kapacity.  V důsledku toho, se 

nedařilo nalézt kvalitní provozovatele stávající restaurace. Prodej pozemků umožní realizaci nutného parkování pro 

plánovanou výstavbu restaurace a hotelu. Naplnění účelu a záměru prodeje je v kupní smlouvě zajištěno právem 

města Turnov od smlouvy odstoupit, jakož i smluvní pokutou ve výši 0,65 mil. Kč odpovídající rozdílu mezi v kupní 

smlouvě realizovanou cenou a cenou v čase a místě obvyklou, pokud záměr a účel prodeje nebude naplněn 

nejpozději do 31.12.2022. 

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

usnesení ZM č. 21/2018 
 

ZM schvaluje  

dohodu, mezi Městem Turnov a společností Zikuda-vodohospodářské stavby s.r.o., o realizaci výstavby restaurace 

nebo hotelu na pozemcích odkoupených z majetku města na základě kupní smlouvy uzavřené dne 6.6.2016 a 

zapsané v katastru nemovitostí pod vkladovým číslem V-3605/2016-308, právní účinky vkladu ke dni 24.6.2016, s 

termínem plnění do 31.12.2022. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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5. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnova   
 

Rozprava:  
      Dle statutu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova (dále jen fond) předkládáme zprávu o 

čerpání finančních prostředků tohoto fondu v roce 2017. 

  
B Y T O V Ý F O N D - 2017 

tabulka příjmů a čerpání finančních prostředků BF 

počáteční stav k 1.1.2017 2 475 390,51 

příděl fondu 50% z vybraného nájemného 4 125 000,00 

mimořádný příděl Města 8 000 000,00 

součet příjmů 14 600 390,51 

Kapitálový výdaj 

rekonstrukce střechy čp. 2031,2032 Žižkova  3 677 578,00 

výměna oken čp. 184 Palackého 332 780,00 

modernizace bytu č. 1055/14 302 537,00 

výměna stoupacího vedení čp. 1897 Granátová 540 789,00 

součet Investic za rok 2017 4 853 684,00 

Ostatní výdaje 

mzdy a odvody z mezd za domovníky 95 120,00 

běžné výdaje(opravy,havárie,údržba) 

nové vybavení bytů(kamna,bojlery,kotle..) 240 279,00 

Průkaz energ.náročnosti budovy 46 000,00 

revize 270 360,00 

úpravy elektro(rekonstrukce stávaj.stavu,osvětlení vnitř.prostorů ) 462 200,00 

vodoinstalatárské práce 122 610,00 

opravy plynových zařízení 150 160,00 

výměna oken v bytech-havarijní stav 153 429,00 

opravy střech,čištění okapů 115 500,00 

oprava bytu čp. 1640 Kosmonautů (vytápění, elektroinstalace,modernizace) 120 103,00 

opravy balkónů, odsávání ZSST,oprava spojovacích krčků 127 600,00 

zednické práce, malování opravy omítek 170 360,00 

podlahové krytiny 117 000,00 

opravy výtahů 52 000,00 

materiál pro domovníky 87 000,00 

deratizace 26 000,00 

vyklizení bytů 26 000,00 

běžnéopravy,údržba,havárie,sanita,nákup drobného materiálu 519 092,61 

Celkem výdaje BF 2 805 693,61 

stav fondu k 31.12.2017 6 845 892,90 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 22/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova v roce 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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6. Nádražní ulice, Liberecký kraj - spolufinancování projektu   
 

Rozprava:  
      Na konci roku 2017 a následně v lednu 2018 nabyla právní moci všechna tři stavební povolení na stavbu 

"Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje" jejíž součástí je i rekonstrukce ulice Nádražní, III. etapa a silnice 

III/2797 v Ohrazenicích. Pro závěrečnou přípravu nechal Liberecký kraj provést supervizi rozpočtů celé stavby a 

proběhla jednání mezi všemi zainteresovanými stranami ohledně dalšího postupu k vypsání výběrového řízení na 

dodavatele stavby a k podání žádosti Libereckým krajem do Integrovaného regionálního operačního programu. Celý 

projekt řeší rekonstrukci silnice II/610 od ulice Nudvojovické na hranici Libereckého kraje ve Svijanech a 

rekonstrukci silnice III/2797 od Prouskovy ulice až do Ohrazenic k pyramidě, včetně křižovatky u viaduktu na 

Přepeřské ulici. Vzhledem k tomu, že zvláště u viaduktu se bude jednat o velice technicky složitou stavbu 

(prohloubení komunikace pod viaduktem, nové odlehčovací komory, nové zatrubnění Odolenovického potoka, ...) 

bude po dohodě všech stran vypsáno jedno výběrové řízení na dodavatele celé stavby. Předpoklad realizace stavby je 

09/2018 - 2020. Celková cena celého díla je rozpočtována na částku 208 683 669,- Kč vč. DPH. Z této částky je 

podíl Města Turnov vypočítán na 8,52% tj. na částku 17 772 144Kč vč. DPH.  

 
Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 23/2018 
 

ZM schvaluje  

závazek předpokládané výše financování stavební akce "Silnice II/610 Turnov - na hranici Libereckého kraje", jehož 

součástí je rekonstrukce ulice Nádražní, Městem Turnov ve výši 17 772 145Kč vč. DPH a jeho rozložení v letech 

2018 až 2020. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

7. Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční   
 

Rozprava:  
      Předkládáme ke schválení možnost odkupu pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 v ulici Luční, k.ú. Turnov, 

určených územním plánem ke komunikaci. Tyto pozemky vznikly oddělením z pozemkové parcely č. 3276/14 v k.ú. 

Turnov. Radou města byl odkup těchto pozemků projednáván a usnesením zastupitelstva č. 82/2017 schválen. 

Vlastníci nakonec od prodeje ustoupili. V roce 2017 byl pozemek p.č. 3276/14 rozparcelován a prodán novým 

majitelům. Pozemky p.č. 3276/72 a 3276/73 byly zapsány katastrálním úřadem, dle kupní smlouvy, do společného 

jmění manželů (dále „SJM“) xxxxxxxxxxxxxx a společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx se vlastnickými 

podíly ve výši ½ z celku obou pozemků pro každé SJM. S novými vlastníky byl prodej pozemků, potřebných pro 

budoucí komunikaci, projednán a oni s prodejem za kupní cenu 100 Kč/m2 souhlasí. OSM a RM doporučuje ZM 

schválit odkoupení pozemků. 

 
Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 24/2018 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 82/2017 ze dne 30.3.2017 z důvodu změny vlastníka pozemků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 25/2018 
 

ZM schvaluje  

odkoupení pozemků p.č. 3276/72 o výměře 6m2 a p.č. 3276/73 o výměře 8m2  oba v k.ú. Turnov, ze společného 

jmění manželů xxxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, ve výši podílu 1 z 

celku a ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši podílu 1 z celku, jako nutný prostor pro budoucí komunikaci v ulici Luční, 

Turnov, za cenu 100,-Kč/m2, tj. celkem za 1400,- Kč, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. Kupní cena 

bude vyplacena manželům dle jejich spoluvlastnických podílů. Správní poplatek za vklad do katastru uhradí Město 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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8. Slunce Všem, z.s. - žádost o prodloužení termínu splatnosti poskytnuté zápůjčky 

ve výši 200 tis. Kč   
 

Rozprava:  
      Předsedkyně spolku Slunce Všem, zapsaný spolek předala na město Turnov žádost o prodloužení termínu 

splatnosti zápůjčky poskytnuté z rozpočtu města Turnova, důvodem je opožděné plnění poskytovatelem dotace, a to 

do 30. 6. 2021: 

- zápůjčka ve výši 200 tis. Kč na stavbu Komunitního centra Turnov – byla schválena usnesením ZM č. 

252/2014 dne 29. 5. 2014 se splatností nejpozději do 30. 6. 2018 

Odůvodnění předsedkyně spolku: Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč, které měly připraveny na navrácení 

poskytnuté zápůjčky k stanovenému datu, by potřebovaly využít na další přístavbu. Spolek SLUNCE VŠEM získal 

dotaci z Evropských fondů IROP na dlouho připravovaný projekt přístavby patra pro odlehčovací služby. Po 

obdržení dotace bude provedena splátka zápůjčky. 

 

V rozpočtu Města Turnov v roce 2018 je v příjmech položka „Splátky půjček poskytnutých na granty“ – snížení této 

položky o 200 tis. Kč a přesun této částky do roku 2021 na splátky půjček. 

 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 26/2018 
 

ZM schvaluje  

prodloužení termínu splatnosti poskytnuté zápůjčky spolku Slunce Všem, zapsaný spolek ve výši 200.000 Kč na 

stavbu Komunitního centra Turnov, a to bez zajištění a se splatností nejpozději do 30. 6. 2021 a pověřuje starostu 

podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 16.9.2014. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

9. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města 

Turnov   
 

Rozprava:  
      Na území Turnova jsou v platnosti tyto vyhlášky: 

1) Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her, která reguluje herny v 

místě a čase 

2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o regulaci provozování některých sázkových her, která zakazuje provozování 

kasin na celém území města Turnova 

 

Povolené adresní místa, kde jsou v provozu herny: 

1. Palackého 572 

2. Nádražní 1123 

3. Palackého 216 

4. Náměstí Českého ráje 136 

5. Sobotecká 595  

Do městského rozpočtu jde z hazardu 7-12 mil. Kč/ročně. 

 

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Herny v této době provozují 

na základě povolení dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, které jsou vydány v některých 

případech až do roku 2019. Následně po vypršení termínu povolení budou provozovatelé žádat dle nového zákona o 

povolení herního místa. 

 

Po poradě zastupitelů, zvážení všech rizik navrhuji schválit novou Obecně závaznou vyhlášku umožňující další 

fungování heren na území města mimo městskou památkovou zónu, včetně Zásad pro provozování s omezením 

provozování v čase 10:00-24:00. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Hocke, p. Sekanina, p. Špetlík, p. Šmiraus, p. Mikula, p. Maierová, p. Uchytil 
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V diskusi zaznělo: 

Vím, že jste rozhodnutí to odhlasovat. Ale považuji to za nejhorší řešení. V minulém období jsme tu měli člověka, 

který se v tom aktivně pohyboval. Tenkrát to nedopadlo dobře. Nechápu, když povolíme některým subjektům toto 

provozovat, proč to těm ostatním budeme zakazovat. Jde skutečně o velký byznys. Pokusy o prohibici vždycky 

vedly k obcházení. Souhlasím, že je to o odpovědnosti zastupitelů. Vadí mi míra toho pokrytectví. 5 subjektů je 

zvýhodněno na věčné časy. Proč to nenecháme na zákonech? Buď to zakažme nebo povolme. Platí vyhláška, co 

jsme dostali na stůl?  Ano. Měli bychom se bavit o všech, ne jen o těch, kteří splnili naše kritéria. Ta vyhláška 

stanovuje nějaké podmínky. Příloha by měla být prázdná. Existují kritéria, která by měla být logicky součástí té 

vyhlášky. Zásady by se v dokumentech měli nazývat stejně. Co nemá jednoznačný výklad, je složité. Domnívám se, 

že je to jedna z nejjednodušších vyhlášek. Pokud by byla špatně, ministerstvo vnitra jí okamžitě zruší. Podám návrh 

k tomu, aby se hlasovalo o úplném zákazu hazardu v Turnově. Zastupitelstvo Města může určit jinou provozní dobu. 

Připadá mi to divné. Je to subjektivní záležitost. Podle mě by neměla být dnes schválena, protože je špatně. 

Ministerstvo vnitra ji ale schválilo. Připadá mi to jako sociální inženýrství. Chci, aby byl hazard zrušen. Myslím, že 

úplný zákaz hazardu je úplně naivní představa. Lidé jenom zalezou do ilegality. Není to řešení. Ústavní soud se 

několikrát zabýval těmito vyhláškami. Zásady by měly být součástí té vyhlášky. Když poté měníme přílohu, 

nemusíme měnit celou vyhlášku. Celý dokument jsem projednal s Ministerstvem vnitra a vše je v pořádku. Navrhuji 

přeložit tento bod na příští jednání zastupitelstva města, protože materiál má být jasný a stručný. Kdybychom zrušili 

vyhlášku, mohou přijít další herny? Ano můžou. Mohlo by se stát, že proklouzne více heren, aniž by naplňovali 

zásady nad rámec zákona. Kolik jich bude, nedokážu predikovat.  
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM odkládá  

bod č. 9 „Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města Turnov“ na příští 

zasedání ZM. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/6/6] 

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ruší  

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her ze dne 29. listopadu 2012. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/8/11] 
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM zakazuje  

na území Města Turnov provozování hazardních her v souladu s ustanovením § 12, odstavce 1, zákona č. 186/2016 

Sb. o hazardních hrách 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/7/12] 
  

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. x/2017, o regulaci provozování některých hazardních her na území 

města Turnov, včetně Zásad Města Turnova pro provozovatele hazardních her na adresně vymezených místech, 

sloužící k určení těchto míst v příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Turnov č. X/2017, o regulaci provo-

zování některých hazardních her na území města Turnov, s omezením provozování v čase 10:00-24:00. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/3/9] 
  

 

10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

            

11. Přestávka   
 

Rozprava:  
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12. Individuální dotace FK Turnov, z.s.   
 

Rozprava:  
      Bod stažen z programu jednání a bude se projednávat na příštím Zastupitelstvu Města. 

 

13. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018   
 

Rozprava:  
      Předkládáme návrh rozdělení dotací pro sportovní spolky a organizace pro rok 2018. Celková částka k rozdělení 

pro rok 2018 byla v rozpočtu města schválena ve výši 6.000.000 Kč. Z této částky je dle platných pravidel určeno na 

dotace sportovní činnosti 1.620.000 Kč a na provozní dotace 4.380.000 Kč, z nichž 438.000 Kč je určeno na 

pořízení, technické zhodnocení nebo opravy dlouhodobého majetku. V letošním roce bylo v řádném termínu 

doručeno na odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově celkem 12 žádostí o dotaci. Zbylí 3 

žadatelé podali žádost po termínu, proto byl projednán na sportovní komisi návrh o vyhlášení druhé výzvy pro 

rozdělení této dotace, přičemž pro druhou výzvu by byla alokována částka 420.000 Kč. Následně tento návrh byl 

schválen i Radou města Turnov. Pro dotaci pro sportovní spolky a organizace je proto v nynější výzvě navržena 

k rozdělení částka 5,580.000 Kč. 

 

Ze všech doručených žádostí žádají o dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 

4 spolky (Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. – dále TJ Turnov; Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. – dále 

TSC Turnov; Tělocvičná jednota Sokol Turnov – dále TJ Sokol Turnov; Orel jednota Turnov – dále jen Orel 

Turnov). K rozdělení pro tuto oblast je vyčleněno 438.000 Kč.  

U všech požadavků byla předsedkyní sportovní komise zohledněna povinná spoluúčast ve výši 30 % a dále byly 

navrženy projekty, které by měly být z tohoto dotačního programu podpořeny. Jedná se o:  

TJ Turnov - sprchy v hale (max. možná dotace je 105.000 Kč) a oprava střechy na hale (max. možná dotace je 

161.000 Kč) 

TSC Turnov – stropy a svítidla v zrcadlovém sále a výmalba haly, max. možná dotace 140.000 Kč 

TJ Sokol Turnov – celková rekonstrukce šaten, max. možná dotace 35.000 Kč 

Orel Turnov - oprava střechy nad tělocvičnou, max. možná dotace 21.700 Kč  

Po vyloučení některých projektů v žádostech o dotace a po zohlednění spoluúčasti žadatelé požadují 462.700 Kč, 

přičemž alokováno je 438.000 Kč. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke krácení všech relevantních požadavků 

stejným koeficientem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuse: p. Báča, p. Svobodová, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: 

Tři žadatelé zapomněli, proto vypisujeme druhé kolo, aby to stihli? Ano, je to tak správně. Druhou výzvou 

umožníme všem zažádat ještě jednou. Orel Turnov – neznám tu organizaci. V Jiráskově ulici je tělocvična? Ano, 

skutečně tam je. 

 

p. Mikula, p. Zikuda, p. Báča, a p. Svobodová nahlásili střet zájmů. 
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usnesení ZM č. 27/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2,223.020 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z toho je 

určeno 1,635.626 Kč na provozní náklady a 587.394 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

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

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-101, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 28/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 973.642 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544, z toho 

je určeno 814.081 Kč na provozní náklady a 159.561 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

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

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-102, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 29/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 718.675 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho je určeno 

629.888 Kč na provozní náklady a 88.787 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

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

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-103, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 30/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 554.872 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 295.395 Kč na 

provozní náklady a 259.477 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

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

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-104, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 31/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 579.330 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 480.000 

Kč na provozní náklady a 99.330 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

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

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-105, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 32/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 194.682 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 58.500 

Kč na provozní náklady a 136.182 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

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

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-106, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 33/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 117.298 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je určeno 

60.000 Kč na provozní náklady a 57.298 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

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

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-107, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 34/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 48.200 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho je určeno 

30.000 Kč na provozní náklady a 18.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

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

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-108, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 35/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 89.600 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480, z 

toho je určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 29.600 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

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

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-109, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 36/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 61.270 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 55.510 Kč na 

provozní náklady a 5.760 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

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

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-110, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 37/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z. s., IČ 27022650 na 

provozní náklady spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-111, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 38/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 14.411 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173, z toho je určeno 10.000 

Kč na provozní náklady a 4.411 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

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

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-112, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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 14. Projekt přeshraniční spolupráce Turnov - Jawor   
 

Rozprava:  
      Naše město se připravuje na oslavy 100. výročí vzniku republiky a do akcí, které jsou plánovány na tento rok, 

jsme zařadili i setkání partnerských měst. Za volební období 2014-2018 žádná taková akce nebyla uskutečněna. 

Vedení města vnímá tuto pauzu jako určitý deficit posilování partnerské spolupráce. Myšlenka na uskutečnění 

takové akce u nás vznikla na oslavách 275. výročí založení partnerského města Niesky. Zde jsme se setkali se 

zástupci města Jawor a uvědomili si, že máme podobnou historii vzniku samostatných států. Liší se pouze v termínu 

oslav. Jawor slaví svoji státnost 11.11. na sv. Martina. Rozhodli jsme se tuto myšlenku více rozvinout a připravit 

přeshraniční mikroprojekt s účastí ostatních partnerských měst, který by finančně významně pomohl oběma městům. 

Projekt je prioritně zaměřen na zástupce samospráv a místních orgánů, ale výstupy budou sloužit i široké veřejnosti. 

Byla oslovena partnerská města Turnova, zda mají zájem o účast na setkání. Předběžný zájem projevila města 

Niesky a Idar-Oberstein.  

 

Odhad financování projektu: 

 

Evropská unie  85%    331.000 Kč 

Vlastní zdroje 15%      60.000 Kč 

Celkem 100%    391.000 Kč 

 

Diskuse: p. Frič, p. Krsková, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: 

S touto akcí souhlasím. S Poláky pořádáme setkání i jako škola. Termín je dřívější než říjnový kvůli komunálním 

volbám. Navázalo se na spolupráci i s městem Ottendorf-Okrilla? Ano, oslovovali jsme i je. Zatím se nám ozval 

Idar-Oberstein, Niesky a samozřejmě Jawor. 

 

usnesení ZM č. 39/2018 
 

ZM schvaluje  

žádost o dotaci na projekt „Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor“ do Fondu mikroprojektů v rámci 

programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko a v případě přidělení dotace vyčlenění 

finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování ve výši min. 15% z celkových 

nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 

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

15. Kontrolní výbor   
 

Rozprava:  
      Veřejná zakázka Herní prvky Alešova ulice 

Kompletní zpráva kontrolního výboru a odůvodnění je součástí veřejně přístupných podkladů do ZM. 

 

Závěr: KV shledal v zadání zakázky Herní prvky Alešova ulice pochybení, která způsobují rozpor s některými 

ustanoveními vnitřní směrnice. Tato pochybení mohou ve svém souhrnu vést rovněž k závěru o rozporu se zákonem 

o zadávání veřejných zakázek.  

 

KV doporučuje: Radě města a odboru správy majetku dodržovat všechna ustanovení Směrnice tak, aby zvolený 

postup byl vždy transparentní. Radě města ve Směrnici specifikovat případy: 

 kdy se zadávací dokumentace nezpracovává,  

 pravidla pro jmenování členů hodnotící komise ve vztahu k zapojení třetích osob, tedy osob stojících mimo 

Radu města a odbor správy majetku (např. pravidla pro účast členů kontrolního výboru, nezávislých 

odborníků na danou problematiku apod.). 

 

Zakázky projektové dokumentace Metelkovy sady 

Závěr: V zadání zakázek v rámci výběrového řízení Metelkovy sady KV neshledal žádné nedostatky.  
 

Diskuse: p. Hudec, p. Maierová, p. Hocke, p. Tomsa, p. Kunetka, p. Mikula, p. Uchytil, p. Kordová, p. Svobodová, 

p. Červinková 
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V diskusi zaznělo: 

Z mojí strany je tu spousta otazníků. Pan xxxxxx nabídl cenu 400 tis. Kč. Vyhrála nejdražší nabídka - nabídka pana 

xxxx. Podporujete své členy v koalici a Radě. Můžu to dokázat na materiále, který mám před sebou. Hřiště hrou 

s.r.o. – zaujala mě cena dopravy. Proč musíme přeplácet svého koaličního partnera? Nerozumím spojitosti mezi 

Hřiště hrou s.r.o. a Zoologickou zahradou v Liberci. Město Turnov připlácí na provoz Technických služeb Turnov 

s.r.o. Hřiště hrou s.r.o. dělají revize pro Technické služby Turnov s.r.o. Tady jsou přímo doklady. Revize jsou věcí 

certifikace. Já osobně to vnímám i za sebe, jako členku Rady. Významnou část na tom problému máme i jako Rada 

Města. Dostali jsme se k diskusi – na nádraží, kde žije spousta dětí, máme vyčleněno pouze 400 tis. Kč. Musíme 

zároveň schválit i výjimku ze směrnice. Nevypisuje se výběrové řízení. Rada Města má právo schválit výjimku ze 

směrnice – to jsme bohužel neudělali. Výtkou je, že nebyla žádná dokumentace, podle které by se soutěžilo. Každý 

výrobce má ty prvky velmi odlišné. Proč jsme vybrali tu dražší variantu – s ohledem na návrh nám připadal velmi 

srovnatelný s tím výjimečným hradem, který byl známý v širokém okolí. A bude to něco opravu zajímavého. 

Nevnímám to jako systémové pochybení. Bylo to porušení směrnice, ale podle mě nedošlo k porušení zákona. 

Necháváme si udělat projektovou dokumentaci na dětské hřiště.  U těch menších jsme postupovali tímto způsobem. 

K cenám dopravy – pro všechny zákazníky mám stanovenou stejnou cenu. Možná tam čtete něco jiného, ale tohle je 

realita. Tady jde o rozhodnutí, aby nedošlo k navýšení. Nebyl dán cenový limit. Navýšení draka nestálo město ani 

korunu. Chci požádat pana starostu o zajištění zápisu výběrového řízení mezi Technickými službami Turnov s.r.o. a 

Hřiště hrou s.r.o.na údržbu hřišť.  Vznikla nám tu koalice dřevěného draka. Stojí současné koalici hlas pana xxxxxx 

za to? Že došlo k porušení směrnice mě nesmírně mrzí, svou chybu na tom má odbor správy majetku, ale všichni 

jsme jenom lidé. Nejde tu o jakékoliv výběrové řízení, jde o firmu vašeho koaličního partnera. Na občana to může 

působit tak, že si kupujete čtrnáctý hlas. Členství v Radě Města je riziková záležitost. Příště požaduji, aby tam seděl 

právník a kontroloval to. Tohle volební období je to nejhorší, co jsem zažila. Vše jde do osobních útoků. Vedla nás 

k tomu snaha to hřiště rychle a pěkně udělat. Přiznávám pochybení. Musím říct, že v době, kdy jsme to schvalovali, 

byl xxxxxx v našem hnutí, takže o kupování hlasu nemůže být řeč. Časově mi to nějak neladí. Ztrácíme se od 

tématu. Myslela jsem, že jsme na lepší úrovni, než ve státní politice. Já bych zůstala u tématu výběrového řízení. 

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM vyzývá  

k rezignaci Radu Města Turnova, na příštím jednání Zastupitelstva Města, na základě zprávy Kontrolního výboru. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [10/7/6] 
  

usnesení ZM č. 40/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu kontrolního výboru, včetně doporučení, ohledně kontroly veřejné zakázky "Herní prvky Alešova ulice" a 

zakázek projektové dokumentace Metelkovy sady. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

Radě města zpracovat návrh systémových opatření směřující k zajištění větší transparentnosti veřejných zakázek 

zadávaných Městem Turnov a tento návrh předložit ZM do 30. 6. 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/6/5] 

  
V Turnově dne 27. 2. 2018 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Mgr. Michal Loukota 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 
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