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Zápis 

11. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. 11. 2017  
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

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

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

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

Hudec, 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, MUDr. Jiří 

Tomášek, RNDr. Josef Uchytil, DiS.,  

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

            
 

Karel Jiránek, Ing. Tomáš Tomsa, František Zikuda 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 
 

 

Sabina Karešová 

 

Mgr. Jaromír Frič, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

2 Prezentace upravené architektonické studie na dostavbu 

turnovského divadla 

Přestávka 

Ing. Tomáš Hocke        17:05 – 17:45  

3 Prodej pozemků Šetřilovsko + prezentace záměru výstavby 

restaurace a hotelu Šetřilovsko 

Ing. Tomáš Hocke        17:45 – 18:15 

Bc. Olga Bažantová                                                                           

      

Záležitosti odboru finančního 

4 Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2017 Ing. Tomáš Hocke        18:15 – 18:35                                                                         
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5 Schválení darovací smlouvy pro Vzdělávací centrum 

Turnov, o.p.s. - Výzva č. 46 OPVK 

Stáhnuto z jednání  

Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Záležitosti odboru správního 

6 Pojmenování nové ulice v Turnově. Ing. Tomáš Hocke        18:35 – 18:50                                                                  

Záležitosti odboru správy majetku 

7 Žádost o dotaci ze SFDI - projekt "Zvyšování bezpečnosti 

chodců – chodník Turnov, Mašovská ulice" 

Stáhnuto z jednání 

Ing. Tomáš Hocke        18:50 – 19:35                                                                         

8 Žádost o prominutí penále  Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

9 Plnění závazků ze smlouvy o zápůjčce - Kupní smlouva na 

tribunu a pozemek na Atletickém stadionu s TJ Turnov 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

10 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích, ul. 

Koškova, Nudvojovice 

       

11 Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u Turnova        

12 Bezúplatný převod pozemků p.č. 2758/8, 2758/42, 2758/45 

a 308/9 v k.ú. Turnov 

       

13 

14 

Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice 

Kontrola veřejných zakázek 

       

15 Příspěvky občanů                                      19:35 – 19:45       

16 Přestávka                           19:45 – 20:00       

17 Odměňování členů ZM od 1.1.2018 Ing. Tomáš Hocke        20:00 – 20:20       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

18 Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně 

souvisejících pravidel 

Mgr. Petra Houšková   20:20 – 20:45                                                                                 

Ostatní 

19 Veřejnoprávní smlouva s obcí Malá Skála - Městská policie Luboš Trucka              20:45 – 20:55                                                                  

 
Přítomno 19 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. 

 

1. Úvod   
Rozprava:  
      Pan Jiří Mikula navrhl doplnění programu o bod „Kontrola veřejných zakázek“ a zdůvodnil svůj 

návrh. Pan Hocke navrhl vypustit z projednávání programu bodu č. 5 – Schválení darovací smlouvy pro 

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., Výzva č. 46 OPVK a bodu č. 11 – Prodej části pozemku p.č. 1252/1 

k.ú. Mašov u Turnova, rovněž zdůvodnil svůj návrh a seznámil zastupitele se svým stanoviskem 

k navrhovanému bodu p. Mikuly. 

 

Návrh usnesení p. Mikula: 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně navrhovaného doplnění. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/3/8] 
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Návrh na usnesení p. Hocke: 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

program bez projednání bodu č. 5 – „Schválení darovací smlouvy pro Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., 

Výzva č. 46 OPVK“; a bodu č. 11 – „Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u Turnova“ 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/9] 
  

Návrh na usnesení p. Kunetka: 

usnesení ZM č. 357/2017 
 

ZM schvaluje  

projednání bodu č. 2 – „Prezentace upravené architektonické studie na dostavbu turnovského divadla“ 

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

2. Prezentace upravené architektonické studie na dostavbu turnovského divadla   
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. V rámci schvalovaného postupu byly vytyčeny určité okruhy problémů, které by bylo vhodné 

v rámci dalších stupňů dořešit. 10. října 2017 jsem navštívil společně s panem xxxxxxxx ateliér pana 

Pleskota. Diskutovali jsme navržené úpravy a dohodli se na prezentaci upravené architektonické studie na 

zastupitelstvu města 30. 11. 2017.  

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).   

 

Následovala prezentace architektonické studie Dostavby turnovského divadla Atelierem AP Praha (arch. 

Pleskot, arch. Trčka) 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Kříž, p. Hocke, p. Pleskot 

 

V diskusi zaznělo: 
 
 

Chci velmi poděkovat za reflektování připomínek k dalším úpravám. Umíme si představit to, co je možné 

do budoucna. Je dobré znát výhled. Mně se to strašně líbí. Chci se přimluvit za to, abychom přemýšleli, 

jakou chceme mít v Turnově kulturu. Když to budeme dělat v etapách, ztratí to smysl.  46 mil. Kč vč. 

DPH je takový ten základ. Naše rozhodování bych posunul do prosincového zastupitelstva města, kde 

předložíme rozpočtový výhled. Máme před sebou rozhodnutí, jestli nám to vyhovuje. Myslím, že po těch 

projektech bude známa daleko přesnější cena. Potřeb ve městě je hodně – viz knihovna.  

 

usnesení ZM č. 358/2017 
 

ZM projednalo  

upravenou architektonickou studii na Přístavbu turnovského divadla. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Přestávka v jednání zastupitelstva na poradu zastupitelů o dalším pokračování ZM 
 

Pan Hocke po poradě koaličních zastupitelů navrhl ustoupit a vyhovět návrhu opozice a zařadit bod Kontrola 

veřejných zakázek do projednávání. Tím odblokovat práci listopadového zasedání zastupitelstva, protože je nutné 

pro chod města navržené body projednat. 

 

Návrh usnesení p. Hocke: 

usnesení ZM č. 359/2017 
 

ZM schvaluje  

pokračování jednání zastupitelstva města dle předloženého programu od bodu č. 3 (mimo bod č. 5 a č. 11) 

s vložením bodu Kontrola veřejných zakázek za bod Směna pozemků s doplatkem, k. ú. Daliměřice. 

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

3. Prodej pozemků Šetřilovsko+prezentace záměru výstavby restaurace a hotelu 

Šetřilovsko   
Rozprava:  
      Dlouho se v minulosti v ZM diskutovalo o prodeji této nemovitosti. Ve výsledku nám zbyl vybydlený 

objekt bývalé populární restaurace a zastupitelé s hrůzou, co tam může vzniknout, rozhodovali o jeho 

prodeji. 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. To 

znamená, že ve své podstatě chce naplnit původní představy zastupitelů, i historický odkaz tohoto místa. 

K naplnění potřebuje více pozemků, než bylo poskytnuto v původním prodeji. Proto po vzájemné dohodě 

(starosta a pan xxxxxxx ) bylo na RM 21. 9. 2017 přikročeno k ověření ceny pozemků trhem a bylo 

provedeno veřejné vyhlášení prodeje předmětných pozemků za částku 1 mil. Kč. Záměr byl vyvěšen na 

úřední desce města od 22. 9. - 10. 10. 2017. Na tuto výzvu nikdo nereflektoval. 

Na zastupitelstvu 19. 10. 2017 byl starosta pověřen jednáním o ceně případně směněn pozemků. Starosta 

se sešel s panem xxxxxx 2. 11. 2017. Pan xxxxxxx trval na odkupu pozemků, s tím, že navrhuje obdobně 

jako v případě prodeje Šetřilovska jít formou výběrového řízení s dražbou. Uvedený postup byl 

zkonzultován s dvěma právními kancelářemi. 

 

Následovala prezentace architektonické studie Nového areálu Šetřilovska architektem Řezaninou a p. 

Petrem Zikudou. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Svobodová, p. Maierová, p. Petr Zikuda, p. Kunetka, p. Hocke, p. Hodík, p. 

Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: 

Uvažovali jste o využití té roubenky? Roubenka stojí. Roubenka má svého nájemníka. Neplánujeme, že 

by se s ní cokoliv dělalo. Jaká je časová představa? Optimistická varianta je, že v červnu 2018 začneme 

stavět. To znamená v roce 2019 otevření restaurace včetně hotelu. Reálná varianta je stavba od roku 2019 

do roku 2022. Věřím, že zastupitelstvo města rozhodnutí udělá, protože bez toho se dál nehneme. 

Realizace záměru se posouvá do konce roku 2022. Odsouhlasilo se, že se Šetřilovsko prodá, ale jenom 

zájemci, který tam bude chtít postavit restauraci. Musí se to prodávat tou dražbou? Nemůžeme nikomu 

přikazovat, co tam má postavit. Když prodáváme pozemky k rodinným domům, tak se prodává relativně 

málo metrů čtverečných za cenu obvyklou. Chceme naplnit víru v to, že město za to získá maximum 

peněz. Proč máte víc posudků na jedno parkoviště? Jednoduše se nám jich víc sešlo. Záhadou je odlišnost 

cen. Odmítl jsem za tyto pozemky nabídnout více jak 500 000 Kč. Pozemky jsou ve svahu, je to zcela 

bezcenné. Jsou to pozemky, které pro město nemají žádnou cenu. Lesík je ve svahu, kde převýšení je 

zhruba 2,5 metru. Kdyby to v dražbě někdo koupil, může stavět? Ano může, ale ne na té největší ploše, ta 

musí projít připravovanou změnou územního plánu.  

 

Pan Sekanina nahlásil střet zájmů. 
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usnesení ZM č. 360/2017 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje pozemků části pozemku parc. č. 2818/1 o výměře cca 1067m2 a část o výměře 

80m2, pozemek parc. č. 2818/3 o výměře 43m2 , pozemek parc. č. 2817/3 o výměře 81m2, pozemek 

parc.č. 2817/1 o výměře 54m2,pozemek parc. č. 2814 o výměře 78m2, v k. ú. Turnov dle předloženého 

návrhu s minimální kupní cenou 560 tis. Kč včetně DPH za výše uvedené pozemky. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

4. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2017   
Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2017. Celkové příjmy se 

zvyšují o částku ve výši 4.721 tis. Kč, v této částce je zejména: navýšení v daňových příjmech o 1069 tis. 

Kč, navýšení v nedaňových příjmech o 1.320 tis. Kč, navýšení v kapitálových příjmech o 250 tis. Kč, 

navýšení v transferech – získané dotace ve výši 2.082 tis. Kč. Celkové výdaje se navyšují o 4.721 tis. Kč, 

z toho běžné výdaje se navyšují o 6.650 tis. Kč a kapitálové výdaje se snižují o 1.929 tis. Kč. Financování 

zůstává na částce ve výši 23.923 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých úvěrů -19.450 tis. 

Kč, +38.809 zapojení zůstatku na účtech minulého roku, + částečné zapojení přijatého dlouhodobého 

úvěru v roce 2017 ve výši 4.564 tis. Kč na rekonstrukci nového úřadu čp. 466 ve Skálově ul. Všechny 

změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 – rozpis příjmů a výdajů. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 361/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 379.023.662 Kč, 

navýšením o částku 16.176.780 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 402.946.622 Kč, navýšením o 

částku 16.176.780 Kč, a financování ve výši 23.922.960 Kč. 

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

5. Schválení darovací smlouvy pro Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - Výzva č. 46 

OPVK   
Rozprava:  
      Staženo z programu jednání. 
 

6. Pojmenování nové ulice v Turnově.   
 

Rozprava:  
      Rozhodování o názvech částí obce, názvech ulic a názvech jiných veřejných prostranství patří výlučně 

do působnosti orgánů města. To znamená, že vždy příslušné rozhodnutí orgánů města o daném názvu 

nepodléhá ani předchozímu projednání, ani dodatečnému souhlasu či schválení jiným orgánem veřejné 

správy. O názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství je, podle ust. § 84 odst. 2 písm. r) 

zákona o obcích, příslušné rozhodovat zastupitelstvo obce, přičemž toto rozhodování spadá do samostatné 

působnosti.  Předmětem tohoto materiálu je pojmenování nově vznikající a dosud nepojmenované ulice na 

území města. Ulice, v situační mapce č. 3 označena červeně, se nachází v lokalitě města Turnova 

„Vrchhůra“ v prostoru nové bytové výstavby. V současné době je možné pojmenovat pouze ulici, která je 

již ve výstavbě, s navrhovaným názvem Slunečná. Pojmenování dalších ulic zatím není možné, neboť dle 

právního názoru by je zatím nebylo možné zavést do systému RÚIAN, neboť z ust. § 9 odst. 2 vyhlášky č. 

359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí vyplývá, že k návrhu na zápis 

je nutné doložit také výkres s vyznačením průběhu definiční čáry ulice na podkladu katastrální mapy, což 

u neexistujících ulice zatím není možné. Jako další navrhujeme pojmenovat stávající ulici vedoucí 

k jahodárně názvem U Hvězdárny. 
 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 362/2017 
 

ZM schvaluje  

název nově vzniklé ulice "Slunečná" a název stávající ulice " U Hvězdárny" - obě v části města Turnov v 

lokalitě Vrchhůra 

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

7. Žádost o dotaci ze SFDI - projekt "Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník 

Turnov, Mašovská ulice"   
Rozprava:  
      V roce 2016 byla vypracována projektová dokumentace na zvýšení bezpečnosti chodců v ulici 

Mašovská , Turnov pod názvem " Chodník Turnov, Mašovská ulice ". Projektová dokumentace řeší 

bezpečnost chodců v této lokalitě. Začátek řešeného území se nachází na odbočce za Sobotecké ulice za 

autobusovou zastávkou. Podél silnice je častý výskyt chodů a záměrem stavebníka je ochrana a zvýšení 

bezpečnosti chodců v obci. Chodník je navrhován v základní šířce 1,5m v celkové délce 320,33m. 

Součástí projektu je výstavba nové dešťové kanalizace v délce 127,69 m a opravu stávající dešťové 

kanalizace v délce 78m. Součástí projektu je také přeložka vrchního vedení telefonních kabelů, které 

budou uloženy do nového chodníku. Předpokládané náklady projektu dle položkového rozpočtu jsou ve 

výši 3,9 mil. Kč vč. DPH, z nichž uznatelné náklady, dle Pravidel pro financování dotačního orgánu 

SFDI, jsou ve výši cca Kč 2,5 mil. Kč. Mezi neuznatelné náklady musíme zahrnout přeložku telefonního 

vedení a částečně výstavbu a rekonstrukci dešťové kanalizace.  Z rozpočtu státního fondu lze poskytnout 

příspěvek ve výši max. 85% celkových uznatelných nákladů, což by činilo 2,1mil.Kč. Finanční spoluúčast 

města by činila cca 1,8 mil. Kč. Stavba by byla realizována do 31. 12. 2018. 

 

Diskuse: p. Frič 

 

V diskusi zaznělo: 

Děkuji za občany Mašova.  

 

usnesení ZM č. 363/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování 

bezpečnosti chodců, chodník Mašovská ulice, Turnov" a v případě získání dotace pro rok 2018 

dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši min 15%. 

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

8. Žádost o prominutí penále xxxxxxxx   
Rozprava:  
      Rozhodnutím o přidělení bytu ze dne 22. 12. 1988 MěNV v Turnově, přenechal do užívání byt č. 11/2 

poschodí, III. kategorie v domě čp. 1002, ulice 5. května v Turnově paní xxxxxxx . Paní xxxxxxxx 

neplatila pravidelně nájem ani služby s nájmem spojené. Byly postupně podávány žaloby o zaplacení. Po 

osobních jednáních a výzvách k zaplacení, byla dne 27.7.2010 realizována výpověď z bytu bez přivolení 

soudu a soudem projednána věc pod č.j. 3C 138/2011. Následně dne 15.5.2013  bylo provedeno soudní 

vyklizení bytu v ul. 5. května –  č.j. 7E 105/2012. Od r. 2016 začala paní xxxxxxxx splácet dluh, městem 

nebyla proto podána exekuce. Paní xxxxxxx byla dlouhodobým dlužníkem, který nespolupracoval od r. 

1988. Teprve od r. 2016 začala dluhy splácet, ale její výdělkové možnosti neumožňují splatit obnos 

346 022,55 Kč. Pouze realizovaná dražba uspokojí poměrně všechny přihlášené věřitele. Pokud nebude 

pohledávka města uspokojena zcela, bude pokračováno v exekucích na její plat, případně na důchod. 

Navrhovaný splátkový kalendář žadatelkou není reálný. Vzhledem k věku a finančním možnostem 

žadatelky, jenom pravidelná úhrada jistiny by byla prováděna 40 měsíců. Na vymáhání jistiny město 

vynaložilo 7160,- Kč, budou také náklady exekutora, které předpokládáme vysoké.  
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Diskuse: p. Hudec, p. Kunetka, p. Těhníková, paní xxxxxx 

 

V diskusi zaznělo: 

4 roky jste neplatila nájem za městský byt? Moje platební schopnost byla špatná. Je ta nemovitost 

prodejná? Jaká je situace kdyby ke dražbě došlo? Určitě je to prodejná nemovitost, je to rodinný domek. 

Vyvolávací cena je 260 000 Kč. Odhad se zpracovává. Část peněž připadne exekutorovi a zbytek připadne 

městu. Jde mi o efektivitu dobytnosti té pohledávky. Paní xxxxxxx v diskuzi zdůvodnila svůj postoj. 

 

usnesení ZM č. 364/2017 
 

ZM neschvaluje  

zmírnění ani prominutí jistiny a penále vzniklého neuhrazením nájemního za byt č. 11/2 v domě čp. 1002 

Turnov paní xxxxxxxxxxx . 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/8] 
  

9. Plnění závazků ze smlouvy o zápůjčce - Kupní smlouva na tribunu a pozemek na 

Atletickém stadionu s TJ Turnov   
Rozprava:  
      V návaznosti na podmínky stanovené v dohodě o poskytnutí zápůjčky uzavřené dne 14. 7. 2014, 

jejímž předmětem je bezúročná zápůjčka finančních prostředků ve výši 3 mil. Kč a způsobu jejího 

vypořádání s termínem nejpozději 31. 12. 2017. V této dohodě mezi Městem Turnov -  poskytovatel 

finančních prostředků a Tělovýchovnou jednotou Turnov - příjemce finančních prostředků, je stanoveno 

vypořádání - splacení zápůjčky formou vrácení finančních prostředků nebo předání tribuny na atletickém 

stadionu v Turnově, vč. pozemku pod ní, do vlastnictví Města Turnova. Na zasedání rady města Turnov 

dne 3. 3. 2017 bylo rozhodnuto, že celá zápůjčka bude splacena formou bezúplatného převodu tribuny 

jako celku (tj. vč. zařízení, zastřešení tribuny a pozemku pod tribunou). V souvislosti s převodem tribuny, 

jejíž zastřešení je ukotveno do budovy čp. 207, je dále Tělovýchovná jednota Turnov povinna zřídit ve 

prospěch Města Turnov věcné břemeno - služebnost, opora cizí stavby, k budově čp. 207. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Těhníková 

 

V diskusi zaznělo: 

Nenašel jsem žádný posudek. Jaká je hodnota předávaných nemovitosti? Znalecký posudek nemáme 

vyhotoven.  

 

usnesení ZM – usnesení nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Turnov a Tělovýchovnou jednotou Turnov z. s., IČ 15045528, na 

tribunu (vč. zařízení a zastřešení) včetně pozemku p. č. 601/12 o výměře 278m2 v k. ú. Turnov, na němž 

tribuna stojí. Kupní cena ve výši 3. mil. Kč byla uhrazena formou finanční zápůjčky v letech 2014 a 2015. 

Dále smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti opory cizí stavby k pozemku p. č. 601/2 jehož 

součástí je stavba čp. 207 (zastřešení tribuny je ukotveno v této stavbě), který je ve vlastnictví 

Tělovýchovné jednoty Turnov z. s. pro oprávněné Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/5/7] 
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10. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích, ul. Koškova, Nudvojovice   
 

Rozprava:  
      Městu Turnov byly panem xxxxxxxx, jedním ze spoluvlastníků, nabídnuty k odkupu spoluvlastnické 

podíly na pozemcích parc.č. 3610/115 o výměře 233m2, 3610/140 o výměře 22m2, 3610/158 o výměře 

38m2, 3610/167 o výměře 480m2 a 3610/178 o výměře 2m2 vše v k.ú. Turnov, ul. Koškova v 

Nudvojovicích.  S výkupní cenou pozemku za 100,- Kč/m2 p. xxxxxxx souhlasí. Cena byla stanovena dle 

tabulky - jedná se o pozemky bývalé cesty. V návaznosti na tuto nabídku odbor správy majetku oslovil 

písemnou cestou ostatní vlastníky spoluvlastnických podílů. Na nabízený odkup s výkupní cenou 100,- 

Kč/m2 kladně odpovědělo dalších osm spoluvlastníků. Celkový náklad na odkup již odsouhlasených 

spoluvlastnických podílů je 30.712,- Kč. OSM stále nemá odpověď od všech obeslaných spoluvlastníků. 

Pokud od nich ještě přijdou kladné odpovědi, budou jejich kupní smlouvy předloženy samostatně na 

některém z následujících zasedání zastupitelstva. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 365/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/115 výměra 233m2, ostatní plocha, sportoviště 

a rekr. plocha v k.ú. Turnov od pí.xxxxxx , bytem čp.xxx ,  xxxxx podíl  1/69 z celku, pí.xxxxxxx , bytem 

č.p. xx, xxxxxx podíl 1/23 z celku, p.xxxxxx , bytem xxxxxxx, Turnov  podíl 1/23 z celku,  p.xxxxxxxx, 

bytem xxxxxxx, xxxxxxx podíl 1/69 z celku,  p.xxxxxx, bytem čp.xx xxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  

pí.xxxxxxxxxx, bytem č.p. xx,  xxxxxxx podíl 1/23 z celku,  pí. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Turnov 

podíl 2/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Turnov podíl 2/138 z celku, p. xxxxxxxxx, 

bytem čp.xxx,  xxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p.xxxxxx , bytem čp. xx, xxxxx podíl 1/23 z celku, 

p.xxxxxxxxx , bytem čp. xxx, xxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p.xxxxxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxxxxxx , 

Řepy-Praha podíl ve výši 1/23 z celku a p. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, podíly ve výši 1/23 z celku do 

vlastnictví Města Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 366/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/140 výměra 22m2, ostatní plocha, manipulační 

plocha v k.ú. Turnov od pí. xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl  1/69 z celku, pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 

1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 

1/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/138 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 

z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Praha podíl ve výši 1/23 z celku, do vlastnictví Města Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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usnesení ZM č. 367/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/158 výměra 38m2, orná půda, v k.ú. Turnov 

od pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl  1/69 z celku, pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  p 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  podíl 1/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 4/138 z celku,  pí. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 2/138 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl ve výši 

1/23 z celku a p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíly ve výši 1/23 z celku do vlastnictví Města 

Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 368/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/167 výměra 480m2, orná půda, v k.ú. Turnov 

od pí. xxxxxxxxxxxxx podíl  1/69 z celku, pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z 

celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 

2/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 2/138 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  podíl ve výši 1/23 

z celku a p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , podíly ve výši 1/23 z celku do vlastnictví Města Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 369/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/178 výměra 2m2, ostatní plocha, v k.ú. Turnov 

od pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl  1/69 z celku, pí. xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  p. 

xxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 4/138 z celku,  pí. 

xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 2/138 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl ve výši 1/23 z celku a p.xxxxxxxxxxxxx , podíly ve výši 1/23 z celku do 

vlastnictví Města Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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11. Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  
      Staženo z programu jednání Zastupitelstva Města. 

 

12. Bezúplatný převod pozemků p.č. 2758/8, 2758/42, 2758/45 a 308/9 v k.ú. Turnov  
Rozprava:  
      Na základě sjednaného bezúplatného převodu pozemků dle zákona předkládáme ke schválení 

smlouvu č.j. UZSVM/HSM/2603/2017-HSMM o bezúplatném převodu majetku (místní komunikace) v 

k.ú. Turnov. Jedná se o pozemky na vjezdu k autobusovému nádraží v ul. Palackého p.č. 2758/8 o výměře 

144m2, 2758/42 o výměře 114m2, 2758/45 o výměře 7362m2 a 308/9 o výměře 46m2, vše k.ú. Turnov. 

OSM doporučuje ZM schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p.č. 2758/8, 2758/42, 2758/45 a 

308/9 v k.ú. Turnov s č.j. UZSVM/HSM/2603/2017-HSMM. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 370/2017 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 2758/8, 2758/42, 2758/45 a 

308/9 v k.ú. Turnov s č.j. UZSVM/HSM/2603/2017-HSMM do vlastnictví Města Turnova od České 

republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

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

13. Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  
      Na základě předložených žádostí, doporučení rady města a jím vydaných usnesení předkládá OSM ke 

schválení směnné smlouvy se soukromými vlastníky pozemků na Daliměřicích. Projednány jsou dvě 

směny a to směna s panem xxxxxxx a směna se slečnou xxxxxxxxxxx. Město Turnov směnou doplatkem 

s panem xxxxxxxxxxxxxx převede: část pozemku ve vlastnictví Města Turnova p. č. 862/6, nově 

oddělenou geometrickým plánem zpracovaným panem Ing. Jaroslavem Hanzlem č. 923-43/2017 a 

opatřenou číslem 862/30 o výměře 224m2, v k. ú. Daliměřice - pozemek určen územním plánem k 

zastavění, hodnota tohoto pozemku dle tabulky orientačních cen je 1000,- Kč/m2 (pozemek nepřístupný a 

nezasíťovaný), celková kupní cena 224.000,- Kč. Směnou těchto částí vzniká doplatek kupní ceny ve výši 

216.600,- Kč, kterou uhradí žadatel pan xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx. Město Turnov 

směnou s doplatkem se slečnou xxxxxxxxxxxxxx: část pozemku ve vlastnictví Města Turnova p.č. 862/6, 

nově oddělenou geometrickým plánem a opatřenou číslem 862/31 o výměře 159m2, v k. ú. Daliměřice - 

pozemek určen územním plánem k zastavění, hodnota tohoto pozemku dle tabulky orientačních cen je 

1000,- Kč/m2 (pozemek nepřístupný a nezasíťovaný), celková kupní cena 159.000,- Kč. Směnou těchto 

částí vzniká doplatek kupní ceny ve výši 149.400,- Kč, kterou uhradí žadatelka slečna xxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxx. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 371/2017 
 

ZM schvaluje  

směnu nově oddělené části pozemku ve vlastnictví Města Turnova p.č. 862/30 o výměře 224m2, k.ú. 

Daliměřice, za nově oddělenou část pozemku ve vlastnictví žadatele, pana xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxx, p. č. 862/33 o výměře 74m2 v k. ú. Daliměřice s doplatkem kupní ceny ve výši 216.600,- 

Kč a úhradou správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí ze strany pana xxxxxxxxxxx. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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usnesení ZM č. 372/2017 
 

ZM schvaluje  

směnu nově oddělené části pozemku ve vlastnictví Města Turnova p.č. 862/31 o výměře 159m2 k.ú. 

Daliměřice, za nově oddělenou část pozemku ve vlastnictví žadatelky, slečny xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxx, p.č. 862/32 o výměře 96m2 v k.ú. Daliměřice s doplatkem kupní ceny ve výši 

149.400,- Kč a úhradou správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí ze strany slečny 

xxxxxxxxxx. 

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

14. Kontrola veřejných zakázek 
Rozprava: 
S ohledem na veřejně přístupné údaje se pan Mikula domnívá, že došlo k pochybení při zadávání 

veřejných zakázek a žádá zastupitelstvo města, aby pověřilo kontrolní výbor kontrolou těchto zakázek: 

Herní prvky Alešova ulice Turnov, Zadání projektové dokumentace Metelkovy sady společnosti AND, 

s.r.o. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení pan Mikula: 

usnesení ZM č. 373/2017 
 

ZM ukládá  

ukládá kontrolnímu výboru prověřit dodržování vnitřních směrnic města u zakázky „Herní prvky Alešova 

ulice“ a u zakázek projektové dokumentace Metelkovy sady. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 

14. Příspěvky občanů   
Rozprava:  
Občanka Turnova - p. xxxxxxxxxxx 

Hluk je nevyhnutelný vzhledem k provozu města. Mluvím o štěkotu psů, který může zdravotně poškodit. 

Vlastník psa je bezohledný vůči sousedům a zákonům. Neuvádí zákon do praxe.  Policie má pravomoce to 

řešit. Vymahatelná je i ohleduplnost. Mnoho lidí trpí pachy od sousedů. Mnozí si stěžují i na děti. 

Porušování zákonů neberu nijak extra striktně. Jsou to drobné problémy, ale patří sem i bezohledné 

parkování aut. Mnoho lidí má pocit, že policie nepracuje důsledně. Měla by uplatňovat svoje pravomoce. 

Je tu prosba občanů, aby vedení města pověřila policii, aby konala. Tato petice se týká pouze hluku. Já to 

řeším už asi 4 roky. Nevím, jestli je vhodné tu řešit moje osobní problémy. Lidé nemohou spát. 

Nainstalovala jsem legální přístroj, který je proti psům. Neexistuje jiný přístroj. Dům se kvůli tomu stal 

prakticky neobyvatelný. Lze to řešit, hlavně apelováním na lidi, kteří si kupují psa. Přístroj bohužel 

obtěžuje ostatní obyvatele. Přístroj „Antištěk“ by měl spustit nepříjemný zvuk, který je nepříjemný pro 

psa. 

 

Občan Turnova - p. xxxxxxxxx 

Chtěl jsem jenom upozornit, že předchozí Zastupitelstvo Města dovolilo zdevastovat areál Šetřilovska.     

      

15. Přestávka   
Rozprava:  

            

16. Odměňování členů ZM od 1.1.2018   
 

Rozprava:  
      Novelou zákona o obcích zákonem 99/2017 z 8.3.2017 a nařízením vlády 318 z 11.9.2017 dochází od 

1.1.2018 k zásadním změnám v odměňování zastupitelů. K těmto změnám musí ZM přijmout potřebná 

usnesení, kterými o výši těchto odměn rozhodne. 
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Diskuse: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: 

Třetí usnesení navrhuji doplnit o slovo „maximálně“ 3 odměn. 
 

usnesení ZM č. 374/2017 
 

ZM stanovuje 

svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 
 

Člen rady: Maximální výše dle nařízení vlády č. 318 z 11. 9. 2017 v platném znění. 
 

Předseda výboru/komise: Maximální výše dle nařízení vlády č. 318 z 11. 9. 2017 v platném znění. Výše 

této odměny platí i pro předsedy komisí, kteří nejsou členy ZM. 
 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: Maximální výše dle nařízení vlády č. 318 z 11. 9. 2017 v platném 

znění a to od 1. 1. 2018. 

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

usnesení ZM č. 375/2017 
 

ZM schvaluje  

zvýšení odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle 

snoubenců a to o částku 200 Kč/ 1 svatební obřad max. však 2000,-Kč/ 1 měsíc a to od 1.1.2018. 

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

usnesení ZM č. 376/2017 
 

ZM stanovuje 

v případě souběhu výkonu více než tří funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce odměnu ve výši tří 

odměn za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce a to od 1. 1. 2018. 

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

usnesení ZM č. 377/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu 

nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství takto: 

uvolnění zastupitelé - pondělí až pátek - 500 Kč / den 

sobota, neděle - 800 Kč / den 

neuvolnění zastupitelé - pondělí až neděle - 800 Kč / den 

a to od 1.1.2018 

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

usnesení ZM č. 378/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním 

obce na veřejných občanských obřadech, 

Uvolnění i neuvolnění zastupitelé -  800 Kč / den a to od 1.1.2018. 

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

usnesení ZM č. 379/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí příspěvku na stravování ve výši 63% hodnoty stravenky ze sociálního fondu a to od 1.1.2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 380/2017 
 

ZM schvaluje  

příspěvek dle bodu h) a i) § 80  zák.128/2000 v platném znění v max. výši osobního účtu dle kolektivní 

smlouvy a to od 1.1.2018. 

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

usnesení ZM č. 381/2017 
 

ZM ruší  

fond občanských obřadů vedený v evidenci směrnic pod č.55 ke dni 31.12.2017. 

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

17. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel   
 

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

(včetně statutů jednotlivých účelových fondů) pro jednotlivé oblasti podpory – programové dotace 

Dotační statut města Turnov včetně souvisejících pravidel je uveden v příloze č. 1 – 10 a návrhy na změny 

jsou vyznačeny v každém dokumentu barevně. Dotační statut spolu s pravidly pro jednotlivé oblasti 

podpory byl schvalován Zastupitelstvem města Turnov dne 26. 11. 2015 usnesením č. 394/2015 a 

upravuje hlavní zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Turnov. Změna Dotačního statutu města 

Turnov včetně návazných listin 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. Souhrnný návrh na změnu Dotačního statutu včetně 

všech pravidel byl dne 4. 10. 2017 a 30. 11. 2017 projednán Radou města Turnov, která jej doporučuje ke 

schválení Zastupitelstvu města Turnova. 

 

Diskuse: p. Houšková, p. Báča, p. Svobodová 

 

V diskusi zaznělo: 

Zastupitelé, kteří jsou součástí kulturní komise, měli možnost se vyjádřit. Dívali jsme se tam, kde 

podporují daleko více projektů, a inspirovali jsme se. Poté byla doplněna tabulka s kritérii. Na Radě Města 

se vedla diskuse v duchu, že spolky žádají investiční dotaci na nemovitosti mimo katastr města a žádosti 

nebyly uspokojené. Přistoupili jsme ke statutu individuální dotace. O individuální dotaci může zažádat 

spolek nebo třeba fyzická osoba. Poté musí zastupitelé rozhodnout, zda této žádosti vyhoví. 

 
 
 

usnesení ZM č. 382/2017 
 

ZM schvaluje  

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

jednotlivé oblasti podpory s účinností ode dne jeho schválení. 

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

18. Veřejnoprávní smlouva s obcí Malá Skála - Městská policie   
 

Rozprava:  
      Městská policie předkládá Zastupitelstvu města Turnova návrh na uzavření nové veřejnoprávní 

smlouvy mezi městem Turnov a obcí Malá Skála. 
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Diskuse: p. Mikula 

 

 

V diskusi zaznělo: 

Jak vážný ten zájem je, když tu pan starosta není? Pan starosta nebyl pozván, jinak by samozřejmě 

dorazil. Bude to mít vliv na přijímání nových strážníků? Žádný vliv to nemá. Máme po 10 letech plný 

stav, 18 strážníků. Neuvažujeme o rozšíření počtu strážníků. 

 

usnesení ZM č. 383/2017 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolu městské policie v plném rozsahu s obcí Malá Skála na 

jeden kalendářní rok a to na rok 2018 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
  

 

 

V Turnově dne 11. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil DiS. 

ověřovatel zápisu 

 


