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Zápis 

4. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 04. 2018  
 

 
Přítomni: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, 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, MUDr. 

Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

Mgr. Jaromír Frič 

Mgr. Jaromír Frič    

      

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 

Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík 

 

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. 

 

1. Úvod   
 

Rozprava:  
      Pan starosta stahuje z programu jednání Zastupitelstva Města Turnova bod č. 8 “Směna pozemků – parkoviště, 

autobusové nádraží Turnov“, protože je nutné, aby tento bod byl vyvěšen 15 dni před samotným jednáním na 

městské úřední desce. Pan Loukota by rád z programu jednání stáhl bod č. 18 „Zpráva o činnosti DR VHS“, kvůli 

nepřítomnosti jeho předkladatele – pana Mikuly.      

 

 

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 
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usnesení ZM č. 102/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání bez projednávání bodu č. 8 “Směna pozemků – parkoviště, autobusové nádraží Turnov“ a bodu č. 

18 „Zpráva o činnosti DR VHS“ 

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

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 
 

 

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

Záležitosti odboru správního 

2 Zpráva o činnosti jednotky sboru hasičů Města Turnov za rok 

2017 

Mgr. Jana Svobodová   17:05 – 18:35                                                                              

3 Stanovení počtu členů ZM na volební období 2018 - 2022 Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

4 Územní členění státu - aktuální informace        

5 Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka v Turnově        

Záležitosti odboru správy majetku 

6 Výběrové řízení – rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, 

Žižkova č.p. 525 – závazek rozpočtu 2019 

Ing. Tomáš Hocke       18:35 -  19:10                                                                         

7 Přemístění plechových garáží ze sídliště Přepeřská a prodej 

pozemků pod nimi - nové usnesení 

       

9 Záměr prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince        

10 Příspěvky občanů                                      19:10 – 19:20                                                 

11 Přestávka                                      19:20 – 19:35                                                

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12 Rozdělení dotací ze sportovního fondu Mgr. Jana Svobodová  19:35 – 20:30                                                                               

13 Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 

– II. výzva 

        

14 Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity 

Mgr. Petra Houšková                                                                                  

15 Rozdělení dotací na obnovu objektů v MPZ Turnov Ing. Tomáš Hocke                                                                                  

16 Rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace 

městských památkových zón 

        

17 Obecně závazná vyhláška - noční klid                                                                                        

 

2. Zpráva o činnosti jednotky sboru hasičů Města Turnov za rok 2017   
 

Rozprava:  
      Předkládáme zprávu o stavu a činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2017. Jednotka je v současné 

době předurčena pro speciální činnosti, které vyžadují speciální odborné a technické znalosti a dovednosti a 

vybavenost. Mezi takové patří zejména likvidace následků dopravních nehod, technické havárie, únik ropných 

produktů na vodním toku a v neposlední řadě likvidace následků živelních pohrom. Své základní úkoly plní jednotka 

především v územním obvodu města. Na území jiných měst a obcí plní úkoly podle Nařízení Libereckého kraje na 

výzvu KOPIS HZS LK.  Jednotka má, mimo velitele, v současné době 24 členů. Jednotka požární ochrany města 

hospodaří s příjmy a výdaji na základě rozpočtu schváleného zřizovatelem. K zajištění úkolů na úseku požární 

ochrany užívá nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele. Do vybavení jednotky je zařazována pouze 

požární technika a jiné věcné prostředky požární ochrany jen pokud byly schváleny k použití v požární ochraně 

příslušnými předpisy. V současné době jednotka disponuje moderní požární technikou, naposledy byl zakoupen 

nový dopravní automobil, pořízený v závěru roku 2016 a předaný do užívání v roce 2017. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 103/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města za rok 2017 bez připomínek. 

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

3. Stanovení počtu členů ZM na volební období 2018 - 2022   
 

Rozprava:  
      Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se 

konají volby (tj. k 1.1.2018). Město Turnov mělo k tomuto datu 14.023 občanů ČR. 

Zastupitelstvo obce je podle ust. § 67 zák. o obcích povinno (i když se počet členů zastupitelstva obce nezmění) 

stanovit nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (tj. pro volby do zastupitelstev obcí v r. 2018 cca 

do konce června 2018) počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období. Pro další volební období se 

navrhuje rovněž 27 členů. 

Konání nových voleb do zastupitelstev obcí musí být realizováno před uplynutím mandátu stávajících zastupitelstev, 

volby v roce 2014 se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014. 

Poté co zastupitelstvo obce stanoví počet členů nového zastupitelstva obce, který má být zvolen, oznámí se tento 

počet nejpozději do dvou dnů po jeho stanovení na úřední desce obecního úřadu. Kromě toho může být počet členů 

zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 104/2018 
 

ZM stanovilo  

v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém 

4. veřejném zasedání dne 26. dubna 2018 počet členů zastupitelstva Města Turnova na volební období 2018 - 2022 

na 27 členů. 

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

4. Územní členění státu - aktuální informace   
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám aktualizovaný materiál týkající věcného záměru zákona o územně správního členění státu, 

který by mohl mát potenciální dopad na území obce s rozšířenou působností (dále ORP) Turnov. Materiál se zabývá 

zrušením starých krajů, vzniklých v roce 1960 a snaží se odstranit neskladebnost v území. Hlavní myšlenkou je, že 

celé území ORP musí patřit k jednomu okresu. Zákon již ztratil ambici neskladebnost řešit i s ohledem na justici a 

v této chvíli ji v podstatě neřeší. Vzhledem k frekvenci dojížďky do škol a zaměstnání navrhuje Ministerstvo vnitra 

přiřadit ORP Turnov k okresu Liberec. ORP Turnova je složeno z 37 obcí, z nichž některé patří k okresu Semily 

(21), některé k okresu Liberec (13) a některé k okresu Jablonec nad Nisou (3). Legitimně tedy usilujeme o zřízení 

turnovského okresu, tak, abychom neohrozili celistvost stávajícího ORP. Kromě této obavy lze jistě argumentovat 

dojezdnými cíli, které jsou na prvním místě v Turnově. Dalším argumentem je i množství zaměstnavatelů a 

přirozené centrum občanské vybavenosti. Náš požadavek podpořila naprostá většina zastupitelstev měst a obcí 

v našem ORP usnesením požadujícím zřízení okresu Turnov. Při setkání 11. dubna 2018 se starostové obcí opět 

společně shodli na požadavku zřízení okresu Turnov na území současného ORP Turnova. V dalších variantních 

řešeních však nejsou starostové obcí jednotní a jasnější stanoviska budou k dispozici po projednání otázky v 

zastupitelstvech obcí. Pan hejtman se přiklání ke zřízení okresu Turnov anebo k připojení celého ORP Turnov k 

okresu Semily a zřízení detašovaných pracovišť v Turnově. Obává se příliš velkého okresu Liberec, oslabení 

hospodářsky malého okresu Semily 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke, p. Kordová, p. Kunetka 
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V diskusi zaznělo: 

Přiřazení Turnova k Liberci je nesmysl, protože by vznikl obrovský okres, který by zabíral skoro polovinu kraje. 

Přiřazení k Semilům – z těch čísel vidíte, že obce, které jsou v ORP Turnov, pro ně nemají Semily vůbec žádný 

význam. Nemám nic proti Semilům, ale nikdo tam nejezdí. Snažím se obdobně argumentovat, a to tím, že stát tu 

„hru“ nehraje úplně čistě. Připomenu, že to není tak dlouho, co jsme přišli o OSSZ, a že jsme bojovali. Výsledek je 

ten, že lidé musejí jezdit dál přes Kozákov. Moc si přeji, aby se to všechno vrátilo Turnovu. Ekonomika toho 

procesu bude hrát roli a je potřeba se na to připravit. Znamená to další úkol pro samosprávu. Nenastal čas, 

kdybychom měli vyvinout nějakou iniciativu, která se týká změny senátních obvodů? Mluvil jsem o tom se 

současným senátorem, který byl nakloněn k tomu, tuto záležitost otevřít. 

 

usnesení ZM č. 105/2018 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Územně správní členění státu – aktuální informace. ZM nadále požaduje zřízení okresu Turnov a pověřuje 

starostu města dalším jednáním. 

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

5. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka v Turnově  
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám materiál popisující další navrhovaný postup v rámci Záměru na nové umístění Knihovny 

Antonína Marka. Materiál byl dvakrát projednáván v RM, která došla k návrhu na zpracování dvou 

architektonických studií ve variantách: 

- Novostavby samostatného objektu knihovny ve Skálově ulici 

- Novostavby komunitního objektu knihovny a Žluté ponorky ve Skálově ulici 

 

Obecně je objektu, kde sídlí stávající knihovna, vytýkán špatný technický stav, malé plochy pro umístění knihovního 

fondu, bariérovost objektu, nedostatečné hygienické a návštěvnické zázemí, chybějící společenský sál.  

 

Při mnoha jednáních je třeba říci, že myšlenkový náhled na vnímání funkce této instituce se posouvá od půjčovny 

knih k prostoru společenského setkávání, vzdělávání, vícegeneračnímu setkávání, místu spojenou s kulturou 

čtenářství. Objekt, který bude mít dostatek ploch pro vystavení celého knihovního fondu, bude v centru města, na 

přirozené křižovatce cest, s možností parkování a MHD. 

 

V rámci diskuze se trochu překvapivě k myšlence nové knihovny přihlásila Žlutá ponorka. A to jedině v případě, že 

by se stavěl nový objekt ve Skálově ulici. V případě rekonstrukce objektu starého kina nechtěli na objektu 

participovat, především z důvodu chybějící zahrady. Je třeba říci, že objekt Žluté ponorky prošel několika menšími 

rekonstrukcemi a běží tam doby udržitelnosti. Vzhledem k navrhovanému harmonogramu stavby knihovny by se 

snad mohly termíny udržitelnosti a případné nové budovy překrýt. 

 

Využití a konverze stávajícího objektu starého kina Na Trávnicích byla zamítnuta z důvodů: 

Objekt je v záplavové zóně, objekt je poměrně zdevastován – možné vícepráce v rámci rekonstrukce (objekt nelze 

nikdy 100% prozkoumat), nejsou zde žádné „zelené“ plochy, hledání kompromisů při konverzi na knihovnu, 

památková zóna s jistými omezeními, nutno ověřit statický stav objektu, možnost přístupu denního světla a 

zabezpečení energetického standartu v rámci nových požadavků. 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Hodík, p. Kříž, p. Kordová, p. Špetlík, p. Hocke, p. Uchytil, p. Knížek, p. Houšková, p. 

Loukota, p. Mikula, p. Soudský 

 

V diskusi zaznělo: 

Potřebu nové knihovny jsme řešili opravdu už před lety. Možná se naskytnou nějaké finanční dotace. Všechny 

prověřené možnosti, které se naskytly v městských objektech, tak byly vyhodnoceny jako nevyhovující. Byl 

vytipován pozemek u letního kina i od jednoho z odborníků a byl ověřen objemovou studií. Co si představujete pod 

pojmem moderní budova? Pro koho má být určena? Moc se mi líbí to spojení se Žlutou Ponorkou. Bylo by to místo, 

kde se těm dětem bude i někdo věnovat. Je vidět, že do knihovny nechodíte, protože knihovna nepůjčuje jenom 

knihy a nepracují tam pouze důchodkyně. Ideální je, když je knihovna co nejblíže centru. Knihovna musí sloužit 

jako komunitní centrum pro širokou veřejnost. Pracuji v knihovně opravdu velmi dlouho. To, co jste teď řekl, tím 

jste mě velice zklamal. Doby, kdy knihovna půjčovala jenom knížky, už jsou dávno pryč. Podniká se tam i spousta 

jiných zajímavých aktivit. Podnikáme aktivity jak pro malé děti, tak pro seniory.  
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Jsou tu uváděny předpokládané náklady, chybí mi tady ale i předpokládané příjmy. Máme nějaké odhady? Myslím 

si, že budova Žluté Ponorky by mohla být dobře prodejná. Myslím si, že by se to mohlo pohybovat kolem 6-8 mil. 

Vůbec nepochybuji o tom, že Turnov potřebuje moderní knihovnu. Ale přijde mi trošku škoda, že úplně opouštíme 

tu myšlenku knihovny na Trávnicích. Finančně by to v zásadě vycházelo úplně na stejno. Avšak chápu, že Žluté 

Ponorce by tam chyběla ta zahrada, ta zeleň. Jen připomínám, že budova na Trávnicích není v majetku města. Chtěli 

jsme se vyhnout tomu, že budeme zkoumat opravdu spoustu variant. Já osobně jsem naslouchal lidem, kteří tam 

opravdu dlouho pracují, a je to pro ně zásadní. Místo v prostoru škol, se mi zdá jako vhodnější. Já osobně jsem pro 

variantu samotné knihovny. Pro mě je nová knihovna synonymem pro zajímavé komunitní centrum, kde to bude žít. 

Samozřejmě vnímám, že to spojení bude nákladnější, ale jsem přesvědčena o tom, že je to ta správná cesta. Moderní 

knihovna je určitě potřeba, za mě jasné ano. Umístění v parku u letního kina je méně vhodná varianta. Pojďme 

vypracovat i studii ohledně kina na Trávnicích. Finance se nedávají na obnovu budovy, ale na její provoz 

samozřejmě ano. Každý rok vypisuji to, co je třeba opravit. Pan ředitel se skutečně snaží upozorňovat na 

problematické věci. Dostali jsme se k ekonomice, ta je samozřejmě to nejklíčovější. Mluvme o prostoru 

nejvhodnějším pro knihovnu. Trávnice jsou naprosto neznámé. Budova je v soukromých rukou a město nezodpovídá 

za její stav. Přijde mi to jako plýtvání s veřejnými prostředky, dělat ověřovací studii na budovu, která není naše. 

Nemáme ani ponětí, v jakém stavu ta budova je. 

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM projednalo  

materiál Záměr na nové umístění knihovny Antonína Marka v Turnově a schvaluje zpracování dvou 

architektonických studií od dvou různých architektonických ateliérů na umístění nové budovy knihovny v ul. 

Skálova (jedna pouze ve verzi knihovna, druhá ve verzi knihovna a Žlutá Ponorka), a studii na konverzi stávajícího 

objektu kina v ul. Trávnice, včetně navrhovaného stavebního programu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/3/1] 
  

usnesení ZM č. 106/2018 
 

ZM projednalo  

materiál Záměr na nové umístění knihovny Antonína Marka v Turnově a schvaluje zpracování dvou 

architektonických studií od dvou různých architektonických ateliérů na umístění nové budovy knihovny v ul. 

Skálova (jedna pouze ve verzi knihovna, druhá ve verzi knihovna a Žlutá ponorka) včetně navrhovaného stavebního 

programu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/1/8] 
  

6. Výběrové řízení - rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - 

závazek rozpočtu 2019   
 

Rozprava:  
      Zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení bylo vypsáno poprvé dne 26.1.2018 zveřejněním na profil 

zadavatele a vyzváním 8 firem k podání cenové nabídky. Termín realizace 1.6.2018 – 31.10.2018 a rozpočtovaná 

částka Kč 7 000 000,- včetně DPH. Zadavatel však neobdržel do konce lhůty pro podání nabídek 13. 2. 2018 do 

13:00 hodin žádnou nabídku. Komise doporučila zadavateli zadávací řízení zrušit podle § 127 odst. 1 zákona č. 

134/2016 Sb. ZZVZ – protože v zadávacím řízení není žádný účastník. Zadávací řízení bylo vypsáno podruhé dne 

26.2.2018 zveřejněním na profilu zadavatele a vyzváním 13 firem k podání nabídky. Již v průběhu zadávací lhůty se 

5 firem omluvilo, že s kapacitních důvodů nabídku nepodá. Zadavatel v zadávacím řízení „ Rekonstrukce střešní 

krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525“ neobdržel do konce lhůty pro podání nabídek 20.3.2018 do 13:00 hodin 

žádnou nabídku. Komise doporučila zadavateli zadávací řízení zrušit podle § 127 odst. 1 – protože v zadávacím 

řízení není žádný účastník.   

 

Předpokládáme tedy, že firmy jsou již na rok 2018 kapacitně vytíženy a že jediným řešením je vypsat zadávací řízení 

v květnu 2018 s termínem realizace na rok 2019. Žádám proto o souhlas k převodu finančních prostředků na tuto 

akci z rozpočtu roku 2018 do rezervy roku 2019, a to ve výši Kč 7 000 000,- a zároveň o schválení tyto finanční 

prostředky vyčlenit pro tuto stavbu do rozpočtu roku 2019. 

  

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 107/2018 
 

ZM souhlasí  

zařazení stavby „Rekonstrukci střešní krytiny v ŽŠ Turnov, Žižkova č.p. 525“ a vyčlenění finančních prostředků do 

rozpočtu roku 2019 v předpokládané výši 7 mil. Kč. 

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

7. Přemístění plechových garáží ze sídliště Přepeřská a prodej pozemků pod nimi - 

nové usnesení   
 

Rozprava:  
      Město Turnov již několik let řeší vymístění plechových garáží ze sídliště Přepeřská a v jeho zájmu je stále 

dořešení této situace. Na pozemku parc.č. 2002/4, kde je v plánu obnova zeleně a vybudování dalších parkovacích 

míst stojí osm plechových garáží. Tři garáže byly vykoupeny. U zbývajících pěti plechových garáží je dohodnuto, s 

jejich vlastníky, jejich přemístění za stávající zděné garáže u Odolenovického potoka. S ohledem na jejich stav a 

stáří byly objednány nové plechové garáže a stávající budou po jejich úplném vyklizení zlikvidovány Technickými 

službami města Turnova. Pro umístění nových garáží byla na podzim roku 2017 vybudována zpevněná plocha, která 

musela být z technických důvodů postavena částečně mimo původně zaměřené místo. Z tohoto důvodu bylo nutno 

opětovně geometricky zaměřit nově vznikající parcely, které dostaly také nová parcelní čísla a to p.č. 1986/252, 

1986/253, 1986/254, 1986/255 a 1986/256 (dle Katastrálního zákona již není možné použít původní číslování 

parcel). Na takto připravenou zpevněnou plochu byly dne 27.3.2018 namontovány, dodavatelskou firmou Eurostal,  

stavby nových plechových garáží. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

V ulici 5. května se před šesti nebo sedmi lety měly garáže zamaskovat. Byla připravena jakási studie. Je to opravdu 

v plánu? Velmi intenzivně jednáme o bytových domech, tudíž se domnívám, že by to mělo přijít na pořad  jednání 

v červnu. 

 

usnesení ZM č. 108/2018 
 

ZM ruší  

usnesení č. 178/2017 ze dne 25. 5. 2017. 

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

usnesení ZM č. 109/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zbudování zpevněné plochy a schvaluje prodej pozemků, včetně zpevněné plochy a staveb na nich stojících do 

vlastnictví majitelů vymístěných plechových garáží z centra sídliště Přepeřská, p.č. 1986/252 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každý pozemek o výměře 21m2 vše v k.ú. Turnov. Za kupní cenu ve výši 

1000,- Kč/m2, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí. 

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

 

8. Směna pozemků - parkoviště, autobusové nádraží Turnov   
 

Rozprava:  
      Bod byl stažen z programu jednání Zastupitelstva Města. 
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9. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince   
 

Rozprava:  
      Předkládám materiál týkající se prodeje pozemků na bytové domy v Lokalitě Výšinka. Jedná se o lokalitu 

navazující na sídliště Na Výšince, mezi ulicemi Rubínová a U Tří svatých. Většina pozemků patří městu. Je zde 

možné stavět bytové domy v otevřené zástavbě s maximální podlažností třech nadzemních podlaží + jednoho 

ustupujícího podlaží, střechy ploché, maximální koeficient zastavění pozemku 0,35, podíl zeleně 40%, parkování 2 

místa na jednu bytovou jednotku (doporučené podzemní garáže). V minulosti byla na tuto lokalitu zpracována 

architektonická studie, která měla ověřit možnost zástavby za těchto regulativů. Po projednání v komisi rozvoje 

města byla zvolena otevřená zástavba bytovými domy. Technická infrastruktura je připravena – blízkost vodovodu, 

kanalizace, elektroinstalace, komunikací, plynovod je ve vzdálenosti cca 250m. 

 

Jsou ve své podstatě dva možné postupy prodeje, které by mohly zajistit kvalitní architektonický 

výsledek: 

- Nabídnout developerům stávající architektonickou studii bytových domů, kterou zpracoval Ing. arch. Šonský (typ 

bytových domů s tím, že rozmístění a orientace bytových domů bude dle návrhu zájemce a dle regulativů území) a 

nabídnou cenu za m2 zastavěného pozemku bytovým domem, komunikacemi a parkovištěm za m2. V případě 

zvolení bytových bodových domů, pak v daném území doporučuje umístit max. 3 domy, v případě volby větších 

bytových 

domů, pak domy dva. 

- Nebo navrhnou vlastní architektonickou studii zástavby a nabídnou cenu za m2 zastavěného pozemku bytovým 

domem, komunikacemi a parkovištěm. 

- Město se nebrání přízemním bytům s předzahrádkami. 

- Město preferuje podzemní parkovací stání. 

- Minimální cena za m2 pozemku je stanovena na 1250Kč. 

 

Navrhuji ve výzvě uvést: 

- město preferuje prodej celé lokality, ale je možné podat nabídku i na odkup pozemku pro stavbu jednoho domu 

- město preferuje prodej pozemků pod bytovými domy, komunikacemi a parkovištěm, ale dokáže jednat i o 

případném prodeji pozemků v okolí bytových domů. 

- stavba všech domů v této lokalitě včetně inženýrských sítí, parkování, dopravního napojení, úprav veřejného 

prostoru (veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář, sadovnické úpravy) musí být dokončena do konce roku 2022 (o 

termínu lze jednat, termín bude vymáhán ve formě smluvní pokuty) 

- nutno dodržet regulativy území + požadavek města 2 parkovací místa na byt 

 

Diskuse: p. Báča, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Jeden čas jsem v Diamantové ulici bydlel a úplně chápu obavy občanů z další výstavby. Ty domy tam jsou skutečně 

postaveny všechny stejně a rozléhá se mezi nimi ruch, což nebývá v noci zrovna příjemné. Ano, zástavba nesmí být 

přehuštěna, ale v Turnově máme pouze dvě lokality na výstavbu těchto domů. Jedna je na Výšince a druhá na 

Hruštici. Jsme kritizováni za to, že těch domů, kde by mohli lidé bydlet, je hrozně málo. Nechceme nic velikého – 

uvažuje se o čtyř podlažním domě. Jdeme do toho velmi uměřeně, nechceme situaci v této lokalitě více komplikovat. 

 

usnesení ZM č. 110/2018 
 

ZM bere na vědomí  

a souhlasí s materiálem k Záměru prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince v Turnově a ukládá odboru správy 

majetku jeho dopracováním ve smyslu proběhlé diskuze a předložením na jednání ZM v květnu 2018. 

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

10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      vystoupil p. xxxxxxxx, který je občanem Turnova. Měl obecný dotaz na zastupitele ANO, a to konkrétně na 

osobní názor pana zastupitele Tomsy na vysazování řepky olejky v okolí města Turnov. Pan Tomsa avizoval, že se 

vzdal zastupování ANO v tomto fóru, a je to již několik měsíců. Dále padl dotaz na paní místostarostku 

Svobodovou, která byla dotázána, zda do budoucích komunálních voleb připravuje další trestně stíhané kandidáty. 

Paní Svobodová odpověděla, že opravdu nic takového nepřipravuje a o trestně stíhaných osobách opravdu neví. 
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Pan zastupitel Hudec se zeptal, proč se snížil plat zaměstnankyně kuchyně v MŠ a požadoval vysvětlení. Paní 

Houšková odpověděla, že je to pro ní nová informace a nebyla o tomto kroku nikterak informovaná, že by došlo ke 

snížení mezd v našich MŠ. Město poskytuje našim školám finanční prostředky na provozní náklady. Proto také 

nemohla podat vysvětlení, ale bude zasláno dodatečně zastupitelům. 

 

11. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2018 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 150.000 Kč, zůstatek z minulého období je 8.500 Kč. 

Celkem je tedy pro rok 2018 ve sportovním fondu 158.500 Kč. 

 

V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 17 žádostí o dotaci. Všechny žádosti byly doručeny řádně v termínu 

stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. Správní rada sportovního fondu na svém jednání dne 12. 

3. 2018 posoudila došlé žádosti a navrhla podpořit 16 žádostí, jeden projekt se rozhodla správní rada nepodpořit. 

 

Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

 

 

žadatel účel dotace 

předpokláda

né příjmy 

(bez 

požadované 

dotace) 

předpoklád

ané výdaje 

požadovan

á výše 

dotace 

návrh 

dotace 

% 

z požadav

ku 

1 

ABT Česana 

Rohozec z. s. 

IČ 22751173 

Rohozecký triatlon 2018 

(7. ročník, cca 150 

závodníků – start/cíl 

Valečov, Boseň) 

8. 9. 2018 

 

12.000 17.000 
5.000 

 
4.000 80 

2 

ABT Česana 

Rohozec z. s. 

IČ 22751173 

Dětský pohár Rohozec 

2018 

(7. ročník, cca 150 

závodníků – Příhrazy) 

8. 5. 2018 

 

8.000 13.000 
5.000 

 
4.000 80 

3 

Cyklo-ski Jizera 

IČ 22851429 

 

MTBO Pojizerský 

Kompas 2018 

(Čertoryje-Krčkovice, 

Hrubá Skála) 

19. 5. 2018 

 

25.000 36.000 11.000 8.800 80 

4 

HC Turnov 1931, z. 

s. 

IČ 27003345 

 

Memoriál Ludvíka 

Koška 2018  

(3. ročník, dvoudenní 

turnaj dětí nar. 2009 a 

2010) 

31. 3. -1. 4. 2018 

 

44.000 59.000 
15.000 

 
12.000 80 

5 

HC Turnov 1931, z. 

s. 

IČ 27003345 

 

Dětský hokejový turnaj 

ročníku 2008 (kategorie 

– přípravka, turnaj dětí 

nar. 2008) 

30. 3. 2018 

 

13.000 21.000 
7.000 

 
5.600 80 
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6 

Junák – český 

skaut, středisko 

Štika Turnov, z. s. 

IČ 15045480 

Zimní sportování 2018  

(10 x bazén Turnov, 8 x 

tělocvična GYTU, 1 x 

zimní stadion LK) 

1. 1. - 31. 3. 2018 

 

5.200 12.200 

7.000 

 

 
2.000 29 

7 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

Střelecký závod „O cenu 

Města Turnova“ 

(střelnice Malý Rohozec, 

účast 35 střelců) 

15. 9. 2018 

 

9.100 12.100 
3.000 

 
2.400 80 

8 

Myslivecká 

společnost 

VESECKO, z. s. 

IČ 01420429 

Brokový trojboj 

(střelnice Malý Rohozec, 

účast 30-40 střelců) 

21. 7. 2018 

 

10.100 12.100 
2.000 

 
1.600 80 

9 

Parkinson-Help z. s. 

Klub Český ráj 

IČ 22754059 

4. ročník setkání 

parkinsoniků v Českém 

ráji 

(Radvánovice u Turnova, 

21 účastníků 

21. 2. – 23. 2. 18 

 

26.650 36.650 10.000 5.000 50 

10 

Povyk, z. s. 

IČ 27024717 

 

Mašovský pizza cup 

2018 

(4. ročník soutěže pro I. 

stupeň ZŠ, 1x měsíčně 

sobota – turnaj v jednom 

sportu) 

 

1-12/2018 

 

0 6.600 
6.600 

 
5.300 80 

11 

Tělovýchovná 

jednota Turnov, z. s. 

IČ 15045528 

Závody pramic a 

paddelboardů pro 

veřejnost 

(Jizera, ul. Palackého) 

26. 5. 2018 

 

3.000 11.000 
8.000 

 
6.400 80 

12 

Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov   

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Soustředění mládeže do 

15 let (intenzivní trénink 

pro 10-12 dětí,  

2 turnusy) 

 

23.-27.7., 27.-31.8.2018 

 

12.680 31.680 

19.000 

 

 
6.000 32 

13 

Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov   

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Oslavy 85. výročí 

založení oddílu stolního 

tenisu v Turnově 

(turnaje, 70 účastníků) 

12.5.2018 

 

13.300 30.300 

17.000 

 

 

 

13.600 80 

14 

Tělovýchovně 

sportovní club 

Turnov z. s. 

- oddíl Judo 

IČ 15045544 

Pohár Českého ráje 

žákyň a žáků Judo 

(6. ročník, turnaj pro 7-

12 leté děti) 

26. 5. 2018 

 

10.500 20.500 

10.000 

 

 
8.000 80 
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15 

Tělovýchovně 

sportovní club 

Turnov z. s. 

- oddíl Judo 

IČ 15045544 

Liga žákyň a žáků Judo 

o Samurajskou katanu 

2018 

(23.ročník, 4 kola) 

24. 3 .2018, 13. 5. 2018, 

13. 10. 2018, 10. 11. 

2018 

 

26.300 76.300 

50.000 

 

 
27.600 

55 

 

(80% 

reduk.pož.

) 

16 
xxxxxxxxx 

 

Turnov Streetball 

Challenge 2018 

(hřiště u haly TSC, 

turnaj 3 proti 3 na jeden 

koš) 

30. 6. 2018 

 

10.500 25.500 

15.000 

 

 
12.000 80 

17 

Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov   

- oddíl stolního 

tenisu 

IČ 13582518 

Turnaje mládeže v rámci 

kraje a okresu 

(12. ročník, 5 turnajů 

v Sokolovně pro 45 dětí 

na krajském a 25 dětí na 

okresním turnaji) 

1-12/2018 

 

4.290 9.290 
5.000 

 
0 0 

 
CELKEM    195.600 

124.30

0 
 

             

p. Soudský nahlásil střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 111/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 

triatlon 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 112/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Dětský pohár 

Rohozec 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 113/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8.800 Kč pro spolek Cyklo-ski Jizera z. s., IČ 22851429 na projekt MTBO Pojizerský 

Kompas 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 114/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Memoriál Ludvíka 

Koška 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 115/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.600 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Dětský hokejový 

turnaj ročníku 2008. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 116/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na 

projekt Zimní sportování 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 117/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2.400 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 

Střelecký závod „O cenu Města Turnova“. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 118/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1.600 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 

Brokový trojboj. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 119/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Parkinson-Help z. s. Klub Český ráj, IČ 22754059 na projekt 4. 

ročník setkání parkinsoniků v Českém ráji. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 120/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.300 Kč pro spolek Povyk, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 2018. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 

sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 121/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6.400 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt 

Závody pramic a paddelboardů pro veřejnost. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 122/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Soustředění mládeže do 15 let. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 123/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 13.600 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Oslavy 

85. výročí založení oddílu stolního tenisu v Turnově. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 124/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s., IČ 15045544 na projekt 

Pohár Českého ráje žákyň a žáků Judo. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 125/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 27.600 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s., IČ 15045544 na projekt 

Liga žákyň a žáků Judo o Samurajskou katanu 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 126/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro xxxxxxxxxx na projekt Turnov Streetball Challenge 2018. Použití dotace 

se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu 

města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 127/2018 
 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 

bude dotace v programu Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnova přidělena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 128/2018 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Turnaje mládeže v rámci 

kraje a okresu, o kterou spolek žádal v rámci programu na podporu sportu ze sportovního fondu města Turnov.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

13. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 – II. výzva   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám návrh na rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím v rámci druhé výzvy - dotační 

program Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov. Celková částka pro rok 2018 je v 

rozpočtu města pro tento účel 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 toho 438.000 Kč je určeno na pořízení, technické 

zhodnocení nebo opravy dlouhodobého majetku). V první výzvě bylo rozděleno žadatelům o dotaci celkem 

5,580.000 Kč, o čemž rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 20. 2. 2018. Uspokojeno bylo 12 

subjektů z celkového počtu 15, kteří jsou uvedeny v odst. I.a. pravidel pro tuto dotační oblast. Důvodem vyhlášení 

druhé výzvy je pozdní podání žádosti 3 subjektů. Pozdě doručené žádosti byly správcem dotačního programu 

v souladu s Dotačním statutem a příslušnými pravidly vyloučeny z posuzování. Doporučení sportovní komise 

vyhlásit druhou výzvu k předkládání žádostí o dotaci bylo podpořeno Radou města Turnov. Pro druhou výzvu byla 

alokována částka 420.000 Kč. 

 

p. Knížek nahlásil střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 129/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 295.497 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 166.000 Kč na 

provozní náklady a 129.497 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. 2-18-201, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 130/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 27.600 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 20.000 Kč na 

provozní náklady a 7.600 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. 2-18-202, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 131/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 95.941 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 60.000 

Kč na provozní náklady a 35.941 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. 2-18-203, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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14. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity
  

Rozprava:  
      Pro rok 2018 byla na podporu projektů volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit 

z rozpočtu města vyčleněna částka 120.000 Kč.  

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci bylo v řádném termínu přijato celkem 7 žádostí. Komise ve 

složení určeném dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní 

aktivity na svém jednání dne 27. 3. 2018 posoudila všechny došlé žádosti a navrhla uspokojit žadatele dle níže 

předloženého přehledu došlých žádostí – návrh na rozdělení dotací. 

 

Přehledu došlých žádostí – návrh na rozdělení dotací: 

 

 žadatel projekt 

předpokládané 

příjmy 

(bez dotace) 

předpokládané 

výdaje 
požadavek 

návrh 

dotace 

1 

Tělovýchovně sportovní 

club Turnov z.s.  

- oddíl Judo 

IČ 15045544 

Sportovní letní 

příměstský tábor judo 

7-8/2018  

(25 dětí) 

42 500 52 780 10 000 5 000 

2 
Povyk, z.s. 

IČ 27024717 

Turnovský letní 

příměstský tábor 2018 

2.7.-31.8.2018 

(50 dětí) 

74 250 99 250 25 000 2 000 

3 

Sportinline - Pavel 

Hlubuček 

IČ 3356515 

Dětský přebor-odpoledne 

s bruslemi 

1.-30.5.2018 

(80 účastníků) 

účastnické poplatky  

100 Kč/os. 

23 000 49 500 26 500 20 000 

4 

Muzeum Českého ráje v 

Turnově 

IČ 00085804 

Prázdninové řemeslné 

soboty 

2.1.-20.9.2018 

(300 účastníků) 

účastnické poplatky  

10 tis. Kč. 

21 000 46 000 25 000 18 000 

5 

Junák - český skaut, 

středisko Štika Turnov, z.s. 

IČ 15045480 

Mikulášská taškařice 

1.12.2018 

(150 účastníků spolku) 

účastnické poplatky 

3 tis. Kč 

4 500 9 500 5 000 3 000 

6 

Junák - český skaut, 

středisko Štika Turnov, z.s. 

IČ 15045480 

Svatý Jiří - patron skautů 

21.4.2018 

(250 dětí ze spolku) 

účastnické poplatky 

4 tis. Kč 

7 500 15 500 8 000 6 000 

7 
FAN s.r.o. 

IČ 60915447 

Podpora jazykové 

gramotnosti a motivace 

dětí i mládeže v Turnově 

1.3.-31.12.2018 

(70-80 žáků) 

Účastnické poplatky 

v plné výši pokrývají 

náklady, 13 sociálně 

slabých žáků má slevu na 

jazykových zkouškách 

24 225 54 225 30 000 20 000 

     129 500 74 000 
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Diskuse: p. Marková, p. Báča, p. Houšková, p. Svobodová, p. Hodík, p. Maierová, p. Kunetka, p. Knížek, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: 

Dnes jsem hovořila se žadatelem č. 2, který rozporoval výsledek, který vypočítala komise, která žádosti posuzovala. 

Vycházelo se z částky 40Kč na dítě na den. Když jsem se na to podíval, tak by to znamenalo, že bychom ten tábor 

dělali na jeden den. My ten tábor děláme na celé prázdniny. Podle vzorce je to špatně vypočítáno. Bylo uznáno, že 

takhle to nemá být. Vycházíme z údajů, které jsou uvedeny v žádosti, a podle nich jsme navrhli podporu. Mám tu 

uvedeno, že ten tábor poběží měsíc. Vycházíme ze stejných kritérií jako vloni. Žádná zpětná vazba, že by to nikomu 

nevyhovovalo, nebyla. Pokud budeme dávat pravidla, tak je pojďme plnit. Neblokujme ostatním ty finance, které 

jsou ke schválení. Pokusíme se najít nějakou jinou shodu. Nejde upravovat proces. Podle mě je chyba ve výpočtu. 

Bude v jednom turnusu 50 dětí? Samozřejmě, může tam být jenom 10 dětí za ten týden, ale je to deset dětí krát pět. 

Musí se to upřesnit, aby se to dalo spočítat. Můžete znovu posoudit tu žádost? Ne, to není možné. Pro ostatní 

žadatele to je nespravedlivé. Domnívám se, že každý ten dotační titul je zveřejněn s nějakými podmínkami. 

Vyhodnocením je to uzavřeno. Může se to písemně rozporovat, ale nemůžeme tu jen tak rozhodnout. Je tu evidentně 

rozpor v hodnocení. Jestli je potřeba usnesení, tak to uděláme. Můžeme vůbec do toho systému rozdělení vstoupit? 

Jako zastupitelé ano. Kterýkoliv ze žadatelů může říct, že dotaci nepřijme. Schválila bych to tak, jak je uvedeno. Je 

tu příliš povyku pro nic. Tady jde hlavně o ty děti. Nikdo netušíme, co je správně, a co ne. Jen chci upozornit na to, 

že v materiálech máme fakticky špatné výsledky. Překvapilo mě, že je tam více peněz. Proč jsme žadatele 

neuspokojili ve větší míře? Míváme druhé výzvy. Navrhuji odložit to o měsíc, kde to pak můžeme schválit. 

 

p. Báča nahlásil střet zájmů 

usnesení ZM č. 132/2018 
 

ZM odkládá  

materiál na příští jednání ZM, po kontrole rozdělení dotace pro volnočasové aktivity pro děti a mládež, mimoškolní 

aktivity kontrolním výborem zastupitelstva. 

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

15. Rozdělení dotací na obnovu objektů v MPZ Turnov   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov částka 300 000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro dotační program na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov bylo doručeno celkem 12 žádostí. Komise Rady 

města Turnov pro městskou památkovou zónu Turnov na svém jednání dne 21. 3. 2018 posoudila došlé žádosti o 

poskytnutí dotace a navrhla rozdělení celkové alokované částky následovně: 

  

 

 

žadatel 

 

projekt 

 

předpokládané 

náklady 

v Kč 

 

poznámky 

 

výše 

požadované 

dotace 

v Kč 

 

návrh 

dotace 

v Kč 

1. 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 

Výměna 

špaletových oken 

– č. p. 255 

Tázlerova ul. 

(3 ks oken) 

 

75.000 

 

 

Objekt k bydlení. 

Historicky cenný 

objekt. 

 

 

37.500 25.000 

2. 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxx 

Rekonstrukce 

střechy – č. p. 150 

Palackého ul. 

 

603.888 

Komerční využití 

objektu. 

 

300.000 57.000 
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3. 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxx 
 

Výměna výlohy – 

č. p. 279 Hluboká 

ul. 

 

179.300 

Komerční využití 

objektu. 

Novodobá výloha. 

 

90.000 

 
3.000 

4. 
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 

Výměna oken – č. 

p. 397 Trávnice 

(2 ks oken) 

37.478 Objekt k bydlení. 

Novodobá okna. 

18.700 

 
5.000 

5. 
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxx 

Provedení 

omítek, soklů, 

ostění – č. p. 85 

Skálova ul. 

154.071 

Renovace 

historicky cenné 

budovy. 

 

77.035 

 
65.000 

6. 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 

 

Výměna 

vstupních dveří – 

č. p. 299 

Antonína 

Dvořáka 

 

38.653 

Komerční využití 

objektu. 

Novodobé dveře. 

19.326 

 
3.000 

7. 
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxx 

Výměna oken ve 

2 NP – č. p. 131 

Jiráskova ul. 

87.667 

Komerční využití 

objektu. 

 

42.800 20.000 

8. 
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx 

Výměna 

vstupních dveří a 

výlohy – č. p. 480 

Krajířova ul. 

140.000 

Objekt v těsné 

blízkosti synagogy. 

 

70.000 27.000 

9. 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 
 

Oprava fasády – 

č. p. 333 

Antonína 

Dvořáka 

38.879 Objekt k bydlení. 19.440 12.000 

10. 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxx 
 

Výměna střešní 

krytiny – č. p. 88 

Skálova ul. 

771.800 
Zčásti komerční 

využití. 300.000 40.000 

11. 
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xx 

Výměna oken – č. 

p. 155 Trávnice 

(6 ks oken) 
166.186 

Objekt k bydlení. 

Novodobá okna. 
83.000 11.000 

12. 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxx 

 

Výměna oken 

na č. p. 156 

Trávnice 

(4ks oken) 

140.000 

Objekt k bydlení. 

Renovace oken 

historicky cenné 

budovy. 

 

70.000 32.000 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 133/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro xxxxxxxxxxxx na výměnu špaletových oken na objektu č. p. 255 ul. 

Tázlerova. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se 

na území městské památkové zóny města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 134/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na výměnu výlohy na č. p. 279 ul. Hluboká. Dotace je 

poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 135/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na výměnu 2 ks oken na č. p. 397 ul. Trávnice. Dotace je 

poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 136/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro xxxxxxxxxxxx na výměnu vstupních dveří objektu č. p. 299 ul. Antonína 

Dvořáka. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na 

území městské památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 137/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro xxxxxxx na výměnu oken ve 2. NP na objektu č. p. 131 ul. Jiráskova. 

Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 138/2018 
 

ZM rozhodlo  

rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 27.000 Kč pro xxxxxxxx na výměnu vstupních dveří a výlohy na objektu č. p. 

480 ul. Krajířova. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 139/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro xxxxxxxxxx na opravu fasády objektu č. p. 333 ul. Antonína Dvořáka. 

Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 140/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro xxxxxxxx na výměnu střešní krytiny objektu č. p. 88 ul. Skálova. Dotace 

je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 141/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč pro xxxxxxxx na výměnu oken na objektu č. p. 155 ul. Trávnice. Dotace je 

poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 142/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 32.000 Kč pro xxxxxxxx na výměnu oken na objektu č. p. 156 ul. Trávnice. Dotace je 

poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 143/2018 
 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 

bude poskytnuta dotace v programu Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny 

města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 144/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 57.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na rekonstrukci střechy na domě č. p. 150 ul. Palackého. 

Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-18-102 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 145/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro xxxxxxxxx na provedení omítek, soklů, ostění na objektu č. p. 85 ul. 

Skálova. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na 

území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-18-105 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

16. Rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských 

památkových zón   
 

Rozprava:  
      Na březnovém jednání Zastupitelstva města byl projednán a schválen bod Rozdělení dotací Ministerstva kultury 

České republiky z Programu regenerace městských památkových zón (dále jen Program). V tomto bodu bylo 

schvalováno rozdělení dotací ze zmíněného dotačního programu, které se týká akce výměny okenních výplní objektu 

radnice čp. 1. Součástí podkladů nutných pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko zastupitelstva k rozdělení. 

Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu možnost čerpat až 685.000 Kč, tyto prostředky musí být rozděleny podle 

zásad Programu, ve kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace 

MPZ. Tento podíl se liší, jestliže objekt vlastní Město (Kraj), fyzická a právnická osoba nebo církev.  U plátců DPH 

se podíl, dle nařízení MKČR, vypočítává z ceny bez DPH a u neplátců DPH z ceny s DPH.  

Po schválení Zastupitelstvem se však ještě změnil rozpočet akce, přičemž oproti původně schválenému je zde úspora 

zhruba 120 tis. Kč – viz tabulka:                                   
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Žadatel Název projektu (aktivity) 

Celkové 

náklady 

(v Kč) 

Podíl 

vlastníka  

(v Kč) 

Podíl 

MKČR 

(v Kč) 

Podíl města 

Turnova 

(v Kč) 

1

. 

Město Turnov 

A. Dvořáka 

335 511 01 

Turnov 

Výměna okenních výplní objektu 

radnice č. p. 1 

666.917 

bez DPH 

 

Z toho: 

uznatelné 

náklady 

500.266 

 

250.266 

bez DPH 

 

(50% 

uznatelnýc

h nákladů) 

250.000 

bez DPH 

 

(50% 

uznatelnýc

h nákladů) 

 

 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 146/2018 
 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2018, a to následovně:  

Budova radnice č. p. 1, Nám. Českého ráje, 511 01 Turnov (vlastník Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 

Turnov). Na objektu bude provedena výměna okenních výplní. 

Celkový objem prací v roce 2018 činí 666.917 Kč (uznatelné náklady jsou 500.266 Kč).  

Jednotlivé podíly jsou tyto: 250.266 Kč z prostředků vlastníka, 250.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

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

17. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

Rozprava:  
      Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku nočního klidu takto: 

„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo žádnou.“ Z uvedeného vyplývá, že všechny akce, které by hlukem narušily noční klid 

po 22. hodině, musí být zohledněny v obecně závazné vyhlášce města. Obce tak mohou v obecně závazné vyhlášce 

stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, a to buď konkrétním 

datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné. Obce proto mohou 

stanovit tyto výjimečné případy jen a pouze takovým způsobem, aby byl počet těchto nocí pro osoby žijící v obci 

předvídatelný a aby se tyto osoby mohly na tyto výjimečné případy předem připravit. V letošním roce je třeba 

aktualizovat seznam akcí, které mají mít případně schválenou výjimku a žádají si dobu nočního klidu kratší nebo 

žádnou. Odbor školství, kultury a sportu uveřejnil výzvu k předkládání podobných žádostí. Termín k předkládání 

žádostí byl ve výzvě stanoven do 20. 3. 2018. Na základě těchto žádostí byla vyhláška připravena, odeslána 

k posouzení Ministerstvu vnitra, oddělení dozoru Liberec. Nebyl shledán rozpor návrhu vyhlášky se zákonem, přesto 

byly doporučeny změny textu na základě rozboru a až poté bylo doporučeno předložení zastupitelstvu. Tato 

doporučení byla ještě do vyhlášky zapracována a nyní je návrh vyhlášky předkládán k jednání. 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Špetlík 

 

V diskusi zaznělo: 

Chtěl bych se zeptat na akci „Čarodejnice“ - dali nám žádost, ale po celém městě byla udělena výjimka díky této 

události. Nesetkal jsem se s tímto časovým rozpětím. Připadá mi to moc dlouhé. Nebyly v minulosti hlášeny 

problémy. 

usnesení ZM č. 147/2018 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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18. Zpráva o činnosti DR VHS   
 

Rozprava:  
      Bod byl stažen z programu jednání Zastupitelstva Města. 

 

 

V Turnově dne 3. května 2018 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Miloslav Šorejs 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Otakar Špetlík 

ověřovatel zápisu 

 


