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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 
 

 
 

Zápis 

6. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. 06. 2018  
 

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

Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. 

Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal 

Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, 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: 

MUDr. Daniel Hodík, Ivan Kunetka, Jiří Rezler            

MUDr. Daniel Hodík, Ivan Kunetka, Jiří Rezler 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 

Ing. Miloslav Šorejs, Arnošt Černý 

 

Přítomno 18 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 zastupitel Sekanina navrhl zařadit informace k situaci v Nádražní ulici za blok správy majetku. 
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usnesení ZM č. 195/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání zastupitelstva města Turnova dne 28. 6. 2018 s navrhovaným doplněním. 

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 správy majetku 

2 Táborová základna Krčkovice - studie Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:05 – 18:30 

3 ZŠ Mašov - další postup        

4 Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko - realizace záměru, dotace 

IROP 

Mgr. Petra Houšková                                                                                 

5 Regenerace panelového sídliště U Nádraží, Turnov - 6. etapa Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

6 Prodej části pozemku p.č. 698/3 v k.ú. Turnov – ČEPS, a.s.        

7 Prodej pozemku p.č. 35/10 v k.ú. Mašov u Turnova        

8 Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov        

9 Postup prodejů pozemků ve vnitroblocích        

10 Vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů 

na Výšince 

       

11 Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý 

Rohozec 

       

12 Uzavření kupní smlouvy na odkup komunikace v prům. zóně 

Turnov 

       

13 Směna pozemků - parkoviště u autobusového nádraží na Lukách 

v Turnově 

       

14 Směna pozemků Hruštice - Károvsko        

15 Výměna svítidel podél průtahu městem 

Situace v Nádražní ulici 

       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

16 Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022. Mgr. Petra Houšková                                                                           18:30 – 19:20 

17 Bytový dům - ul. 5. května představení architektonických studií Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

18 Individuální dotace Most k naději, z. s. Mgr. Petra Houšková                                                                                 

19 Příspěvky občanů                                                                                 19:20 – 19:30 

20 Přestávka                                                                                 19:30 – 19:45 

Záležitosti odboru finančního 

21 Kofinancování příplatku mimo vlastní kapitál Krajská nemocnice 

Liberec, a.s., Rekonstrukce oddělení ARO Panochova nemocnice 

Turnov 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           19:45 – 21:15 

22 Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

23 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018 Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

24 Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017        

25 Závěrečný účet města Turnov za rok 2017        

26 Obecně závazná vyhláška města Turnova č. X/2018 o regulaci 

provozování některých hazardních her na území města Turnov 

       

Záležitosti odboru správního 

27 Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro 

SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2018 

Mgr. Jana Svobodová                                                                           21:15 – 21:25 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

28 Koncepce sportu Mgr. Jana Svobodová                                                                           21:25 – 21:50 

29 Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s.        
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Ostatní 

30 Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s. 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           21:50 – 22:00 

 

2. Táborová základna Krčkovice - studie   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvu města 25. 5. 2017 bylo schváleno vypracování nové studie na vybudování sezónní táborové 

základny v Krčkovicích se záměrem zlevnění a zmenšení celého objektu. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel 

– Projektový ateliér DAVID s.r.o. z Liberce. Se zástupci Města Turnova proběhlo jednání ohledně likvidace 

odpadních vod a umístění stavby, dále byly projednány varianty stavby a použitý materiál. Dřevostavba v současné 

době představuje poměrně vyšší náklady než betonová stavba, proto Ing. arch. David na základě svých zkušeností 

navrhl použít speciální beton bez potřeby hydroizolace. Studie zahrnuje rovněž terénní úpravy pro umístění podsad 

stanů na přilehlém zakoupeném pozemku. Náklady na realizaci táborové základny se projednáváním nemění a 

odpovídají kalkulaci uvedené ve studii cca 6,5 mil Kč vč. DPH. Celé projednání studie s CHKO Český ráj se tak 

oproti předpokladům velmi prodloužilo – o cca 4 měsíce. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. David 

 

V diskusi zaznělo: 

Tam dochází k přemístění toho tábora? Je to v nákladech? Zázemí tvoří 3 srubové objekty nevalné kvality. 

V propočtu by demolice měly být také napsané. My ty objekty zdemolujeme a odvezeme je. Částky nebudou 

enormní. To, co se vykope, by se použilo k zasypání a vyrovnání terénních nerovností.  

 

usnesení ZM č. 196/2018 
 

ZM schvaluje  

předloženou studii Táborové základny Krčkovice a pověřuje odbor správy majetku pokračováním v projektových 

pracích. 

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

3. ZŠ Mašov - další postup   
 

Rozprava:  
      Předkládám materiál, který analyzuje stávající stav v projektové fázi stavby, výsledek výběrového řízení na 

zhotovitele a ukazuje další varianty postupu. Na základě usnesení ZM z 19.10.2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na dodavatele stavby s cenovým omezením 35 mil.Kč vč. DPH. I když došlo k prodloužení lhůty k podání nabídek, 

tak přesto žádná nepřišla. Tímto krokem byla ověřena nereálnost ceny, kterou bylo ZM ochotno za stavbu vynaložit 

a je potřeba stanovit další postup v rámci této akce. 
 

V průběhu minulého roku jsme řešili architektonickou studii Rekonstrukce a dostavby Základní školy Mašov. Po 

mnoha jednáních jsme rozšířili stávající stavební program především v počtu kmenových tříd na pět, novou jídelnu, 

místnost družiny, šatny a zázemí pro pedagogy. Po mnoha připomínkách jsme docílili architektonické studie, která 

odpovídala představám zastupitelů a odborné veřejnosti. Klíčové pro samotné rozhodnutí byla odhadovaná cena 

stavby na 28,5 mil.Kč vč. DPH.  
 

V dobré vůli zastupitelé města rozhodli na základě architektonické studie o rekonstrukci a dostavbě ZŠ Mašov. 

Bohužel se ukázalo, že architektonická studie v části finančního propočtu byla zpracována zcela chybně. Projektant 

dalšího projekčního stupně nás neupozornil včas na nemožnost dosáhnout avizované ceny stavby. To nás bohužel 

vede zpět k novému projednání celého záměru a posunutí jeho realizace o 2 roky.Na základě intervencí zastupitelů z 

Mašova a osadního výboru jsem zkoumal ještě další cesty: 

- využít stávající projekt a stavební povolení a nestavět podlaží s učebnou a družinou, projekční firma 

BKN ocenila tuto změnu projektu na 589 tis.Kč vč. DPH.Výsledkem by mohlo být snížení ceny 

stavby o cca 5 mil.Kč.  

- využít dotačního fondu na úsporu energií (SFŽP). Z tohoto fondu bychom na mašovskou školu mohli 

získat 1,93mil.Kč, za předpokladu, že doprojektujeme do školní budovy vzduchotechnickou jednotku a rozvody pro 

vnitřní větrání za částku cca 1 mil.Kč. V případě, že bychom tedy využili obě navrhovaná opatření, mohla by 

finanční model vypadat následovně: 41 mil.Kč cena stavby po vysoutěžení včetně VZT jednotky větrání a bez 

podlaží v přístavbě, případně další úspory v projektu 0,5 mil.Kč na úpravu projektové dokumentace 1,9 mil.Kč 

dotace SFŽP. Výsledná optimistická cena může být někde okolo 39,6mil.Kč. 
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Diskuse: p. Kordová, p. Báča, p. Sekanina, p. Loukota, p.Maierová, p. Uchytil, p. Hocke, p. Soudský, p. Hudec, p. 

Frič, p. Červinková, p. Jiránek, p. Houšková, p. Šmiraus, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo:  

Záležitost základní školy se projednává už opravdu dlouho a prošla spletitou historií. Nejlepším řešením pro Mašov 

je výstavba pouze nové základní školy, nikoliv i školy mateřské. Obě zařízení by se navzájem rušila. Mám obavy 

z toho, abychom i třetí projekt nepokazili. Minimální investiční záměr by měl být takový, aby do něj hovořili pouze 

ti, kteří můžou. Dvakrát jsme se pokoušeli, dvakrát to nedopadlo dobře. Měla by vzniknout nějaká pracovní skupina, 

která by se tomu intenzivně věnovala. Většina lidí z města byla v minulosti pro úspornější variantu D. Stavba byla 

zablokována z důvodu vysokých nákladů. Měli bychom se vrátit k této variantě a nenavyšovat náklady. Diskuse 

ohledně mašovské školy je velmi dlouhá. Projekty stály dohromady několik milionů, navrhnu proti usnesení. Byla 

jsem u jednotlivých variant a vždycky vznikla pracovní skupina, kde byli i zástupci školy. Vždy byla ze strany města 

jakási brzda s ohledem na finance. Nemyslím si, že by byly předchozí varianty dělané bez ohledu na přání školy a 

zapojení místních lidí. Diskusí ohledně tvorby bylo mnoho. Jsem pro, abychom neprodleně začali pracovat na 

jakékoliv variantě. Souhlasím, že bychom měli postupovat neprodleně. Sám bych si přál, aby krize přišla tak za půl 

roku. Pojďme už opravdu k něčemu dospět. Všichni chceme škole pomoc, ale peníze musíme spravedlivě rozdělovat 

a musí se dostat na každého. Tolik peněz se nedalo do žádné z turnovských škol. Je to obrovská částka vůči 

investicím do našich škol. Snažíme se najít kompromis v rámci možností, které město má. Bojujeme o to, kolik to 

bude stát. Bylo tu řečeno, že jsme nedali tolik peněz do žádné jiné školy. Kolik stál Dům přírody? Tam nepřišla ani 

koruna z rozpočtu města Turnova. Je to třeba odlišovat. Projekty na mašovskou školu stály 3 miliony korun. Byla by 

škoda je vyhodit jen tak z okna. Peníze se navyšují všude, například dostavba divadla. Vyhazuje se spousta peněz, za 

které by se ve finále dala postavit mašovská škola. Všechny projekty se snažíme postupně stavět. Když to odložíme, 

tak už se to nikdy neudělá. Ceny poletí jenom nahoru. Postavme to za cenu nějakých obětí. Minimální náklady na 

novou školu by byly 50 milionů – pojďme se zkusit zamyslet, jestli by ten projekt nešel nějakým způsobem snížit a 

pojďme s ním pracovat. Chci poprosit p. Uchytila, aby nám řekl svůj názor na úvěr na tuto stavbu. Bylo by to pro 

město únosné? Můžeme si dovolit další zadlužení města? Město Turnov si může dovolit vyšší zadlužení. Jsme 

schopni v krizové situaci splatit všechny úvěry během pár let. Který z projektů zcela vyřadíme, když dáme přednost 

tomuto záměru? Na radě města byla diskuse, jestli si umí představit, že by se něco ubralo, abychom trošku zlevnili. 

Před 4 lety jsme stanovili priority města – mašovská škola byla na druhém místě, a to bychom si měli uvědomit, 

s poznámkou dotace. Vzít si úvěr je zdánlivě jednoduché. Úvěr jsou jen dražší peníze. Všichni mají pravdu, když 

říkají, že to máme v prioritách. Mně je proti srsti to, že tu mluvíme před volbami o takových velkých investicích. 

Jsem pro další vývoj. Zbytečně ztratíme dalších 5 týdnů, zjistíme jenom to, co už dávno víme. Zastupitelstvo by 

mělo říct, kolik je ochotno do toho dát a poté upravit ten projekt. Zastupitelstvo musí říct limit. Všichni, co sedí u 

tohoto stolu,  to myslí se školou dobře.  

 

Vystoupil p. xxxxxxxx: 

Patřím do skupiny, která to myslí se školou dobře. Věřím, že škola má v Mašově své místo, a že stojí za to do ní 

investovat. Chci apelovat na zastupitele, aby dodrželi co nejrychlejší postup v tomto projektu. Zkuste přehodnotit 

stanovisko a zvážit maximální využití projektu. Náš zájem je, že bychom tu školu měli rádi opravenou a plně 

využitelnou tak, aby mohla sloužit dalších 150 let. 

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

odboru správy majetku ve spolupráci s firmou BKN Vysoké Mýto upravit projektovou dokumentaci na akci 

"Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov" ve směru úspor na technických a architektonických prvcích, nikoliv na úkor 

objemu a využitelnosti objektu, s maximální cenou 45 mil. Kč včetně DPH. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/8/4] 

  

usnesení ZM č. 197/2018 
 

ZM ukládá  

OSM ve spolupráci s firmou BKN Vysoké Mýto upravit projektovou dokumentaci na akci "Rekonstrukce a dostavba 

ZŠ Mašov" ve směru úspor na technických a architektonických prvcích, nikoliv na úkor objemu a využitelnosti 

objektu. Upravená dokumentace bude předložena na příštím zastupitelstvu, v srpnu 2018.“ 

Zároveň ZM pověřuje starostu města a odbor správy majetku zpracováním nového projektu „Rekonstrukce a 

dostavba ZŠ Mašov“ se stavebním problémem blížícím se k maximální představě školy, ale s jasným ohraničením 

maximální ceny 35 mil. Kč vč. DPH. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/8] 
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4. Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko - realizace záměru, dotace IROP   
 

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

od jara 2016. Registrovaná sociální služba je určena pro osoby ve věku 2 – 26 let s těžkým kombinovaným 

postižením a poruchou autistického spektra. Současné prostory školy pro poskytování sociální služby jsou velmi 

omezené. Nástavbou vznikne plnohodnotné zázemí pro kvalitní zajištěné sociální služby, s kapacitou 10 osob. V 

rámci projektu je rovněž řešena bezbariérovost celého objektu, která v tuto chvíli není zajištěna v celé budově. 

Speciální škola je vybavena pouze schodišťovou plošinou, která je na pokraji své živostnosti. Tato plošina zajišťuje 

kompletní celodenní přesun dětí do patra do prostor základní školy, zpět do přízemí do dětského centra, kde jsou 

dětem poskytovány nezbytné rehabilitační a zdravotnické úkony (základní škola speciální kapacita 18 dětí, mateřská 

škola speciální kapacita 20 dětí). Plošina významně omezuje pohyb po schodišti a rozhodně není optimálním 

řešením bezbariérovosti v běžném provozu školy. Dalším přínosem projektu je rozšíření prostor v celém komplexu 

školy pro zajištění vzdělávání dětí v mateřské škole (4 třídy), speciální MŠ a ZŠ a navýšení počtu toalet na 

potřebnou kapacitu.  

 

Náklady na realizaci projektu: 

Činnost Kč vč. DPH 

Denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko - nástavba         13 158 358,00     

Projektová dokumentace               438 000,00     

Technický dozor investora                80 000,00     

Autorský dozor                 40 000,00     

Studie proveditelnosti pro žádost                59 290,00     

 Celkové způsobilé náklady         13 775 648,00     

 

Odhad financování projektu (zaokrouhleno): 

Evropská unie  85% 11 730 000,00 Kč 

Státní rozpočet 5%      690 000,00 Kč 

Vlastní zdroje 10%   1 380 000,00 Kč  

Celkové náklady  13 800 000,00 Kč 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Houšková, p. Sekanina, p. Těhníková, p. Kordová, p. Mikula, p. Loukota, p. Červinková 

 

V diskusi zaznělo: 

Mrzí mě, že je tady tolik prázdných židlí po projednávání ZŠ Mašov. Vůči předkladatelům a vůči paní ředitelce 

Rakoušové je to velmi nekolegiální. Také mi to velmi vadí. Pokud tam je možnost dotace, byl bych pro. Chci stavět 

jen tehdy, když bude dotace. Nejsme schopni se postarat o těžce postižené děti, kterým končí školní docházka. Část 

prostorů může využít i mateřská škola. Jsou tam těžce postižené děti a není tam výtah, je to katastrofální situace. 

Pokud jste se jako zastupitelé nebyli podívat v tomto zařízení, nemůžete spravedlivě rozhodnout. Děje se tu něco 

v koalici, když si stěžujete na nepřítomnost? Se všemi dostupnými materiály jsme se pečlivě seznámili, s paní 

ředitelkou se pravidelně setkáním, proto doufám, že ji to neurazilo. Chci upozornit na to, že tato oprava je třetina 

rekonstrukce mašovské školy, co se financí týče. Relativně malá přístavba za tolik peněz. 

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

vybudování nástavby pro denní stacionář v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace v předpokládaných nákladech 13,8 mil Kč a schvaluje zařazení stavby " Denního stacionáře v MŠ a ZŠ 

Sluníčko" do rozpočtu roku 2019 pro průběžné financování (jen v případě získání dotace) ve výši 13,8 mil. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/9/9] 
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usnesení ZM č. 198/2018 
 

ZM schvaluje  

vybudování nástavby pro denní stacionář v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace v předpokládaných nákladech 13,8 mil Kč a schvaluje zařazení stavby " Denního stacionáře v MŠ a ZŠ 

Sluníčko" do rozpočtu roku 2019 ve výši 13,8 mil. Kč. 

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

usnesení ZM č. 199/2018 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko“ do Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

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

usnesení ZM č. 200/2018 
 

ZM schvaluje  

v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 10% z celkových nákladů 

akce potřebné k realizaci projektu „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko“. 

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

5. Regenerace panelového sídliště U Nádraží, Turnov - 6. etapa   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2018 se připravuje podání žádosti o dotaci na projekt „ Regenerace panelového sídliště U nádraží, 

Turnov – 6. etapa“, která se předkládá nově Státnímu fondu rozvoje bydlení. Předpokládané vyhlášení programu je 

v červenci, s termínem podání žádosti cca do 30. 9. 2018. Podmínky žádosti jsou stejné jako v předcházejícím 

programu z Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme dotace čerpali na předcházející etapy Regenerace panelového 

sídliště U nádraží, Turnov. V rámci této etapy bude řešena Západní část – zbytek ul. Studentské, a to chodníky, 

parkování, komunikace, osvětlení a veřejná zeleň. Dále bude řešeno schodiště na severozápadním okraji sídliště, 

které slouží pro překonání výškového rozdílu v terénu mezi povrchem Studentské ulice a terénem nad ní. Na obnovu 

sídliště je možné získat dotaci do výše 50 % uznatelných nákladů celé akce (max. 6 mil. Kč), zbývající část 

představuje finanční spoluúčast žadatele (min. 50%). Celkové náklady na 6. etapu jsou cca 5,5 mil. Kč včetně DPH. 

Z toho je částka max. 2,750 mil Kč jako dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení a cca 2,750 mil. Kč jako vlastní 

podíl města Turnova. Odhad nákladů je orientační. Reálné náklady budou známy až po výběrovém řízení na 

dodavatele. V posledních letech docházelo k významný úsporám finančních prostředků oproti původním rozpočtům. 

V případě poskytnutí dotace by realizace projektu proběhla v roce 2019. 

 

Diskuse: p. Zikuda 

 

V diskusi zaznělo: 

Neslyšel jsem, že by tam byla i úprava zeleně. Mně se tam za zeleň zdá značně přerostlá. Zdá se mi nešťastná 

kombinace tolika druhů zeleně. Najdou se tu místa na úpravy. Stromy jsou přerostlé, kolikrát jsou vyšší než 

panelové domy – to není dobře. 

 

usnesení ZM č. 201/2018 
 

ZM schvaluje  

aktualizaci Projektu regenerace panelového sídliště – etapa 6. pro rok 2018 s názvem „ Regenerace panelového 

sídliště – Turnov U nádraží, 6. etapa“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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usnesení ZM č. 202/2018 
 

ZM schvaluje  

V případě obdržení dotace realizaci akce „ Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 6. etapa“ v 

roce 2019. 

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

usnesení ZM č. 203/2018 
 

ZM schvaluje  

dofinancování akce „ Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 6. etapa“ v případě získání dotace 

ve výši minimálně 50% rozpočtovaných nákladů akce v roce 2019. 

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

6. Prodej části pozemku p.č. 698/3 v k.ú. Turnov – ČEPS, a.s.   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení prodej pozemku p. č. 698/11 v k. ú. Turnov o výměře 32m2 

odděleného na základě geometrického plánu č. 4356-36/2018 ze dne 24. 4. 2018. Tento pozemek ve vlastnictví 

města Turnova v současné době slouží jako přístup a část parkoviště společnosti ČEPS, a. s. Ta o odkoupení 

pozemku p. č. 698/3 v k. ú. Turnov projevila zájem. Hodnota pozemků stanovena tabulkou orientačních cen dle 

funkčního využití stanoveného územním plánem - bydlení smíšené je 1500,- Kč /m2 s touto kupní cenou spol. ČEPS 

a.s. souhlasí. Záměr prodeje pozemku by řádně zveřejněn na úřední desce města 26. 3. 2018-11. 4. 2018. 

 

Diskuse: 0 
 

usnesení ZM č. 204/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 698/11 v k. ú. Turnov o výměře 32m2, odděleného geometrickým plánem č. 4356-36/2017 ze 

dne 24. 4. 2018, za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2, tj. celkem 48.000,- Kč, která je cenou v daném místě a čase 

obvyklou, do vlastnictví společnosti ČEPS, a. s., IČ 25702556. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
  

7. Prodej pozemku p.č. 35/10 v k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvu města předkládáme k projednání prodej pozemku p. č. 35/10 v k. ú. Mašov u Turnova, který je ve 

vlastnictví města Turnova. Manželé xxxxxx a sourozenci xxxxxxx se dohodli na společném odkupu části pozemku 

p. č. 35/10 o výměře 55m2, který je ve vlastnictví Města Turnov, jejich pozemky s ním přímo sousedí. Pozemek 

města v současné době využívají jako společný vjezd a přístup na své pozemky. V případě, že tuto část pozemku 

odkoupí, chtějí ji společně opravit a udržovat. Pozemek v současné době není městem nijak udržován a veškerou 

údržbu jak stavební tak i sezónní již nyní provádějí navrhovatelé.  
 

Druhou část pozemku parc. č. 35/10 o výměře 59m2 si chtějí odkoupit manžele xxxxxx a to z důvodu narovnání 

majetkových vztahů. Jedná se o část, která je již několik oplocením připojena k pozemku ve vlastnictví manželů 

xxxxxxx. Jedná pouze o část, která je od stávajícího oplocení směrem do zahrady. Riziko zúžení stávající 

komunikace tak nehrozí - aktuální šíře komunikace v asfaltu je 4m, na obou stranách zbývají ještě zelené plochy o 

velikostech 30-50cm. Hodnota pozemku p. č. 35/10 v k. ú. Turnov je dle tabulky orientačních cen pozemků dle 

jejich funkčního využití podle územního plánu - Plochy účelových komunikací (UK) ve výši 100,- Kč/m2. Prodej 

pozemku byl řádně zveřejněn od 18. 5. do 4. 6. 2018. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 205/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej jedné části pozemku v k. ú. Mašov u Turnova p.č. 35/10, ostatní plocha, ost. komunikace  o výměře  55m2v 

k. ú. Mašov u Turnova, do spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – podíl 1/2 z celku, bytem 

xxxxxxxx a sourozenců pana xxxxxxx– podíl 1/4 z celku a paní xxxxxxxxxx – podíl 1/4 z celku, oba bytem 

xxxxxxxxxx, za kupní cenu 100,- Kč/m2., tj. 5.500,- Kč za celek, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. 

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující společně. 

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

usnesení ZM č. 206/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej  pozemku p. č. 35/28, ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 59m2 v k. ú. Mašov u Turnova, do 

společného jmění manželů xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. 5.900,- Kč za celek, která 

je cenou v daném místě a čase obvyklou. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

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

8. Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení žádost společnosti Kreysa - byty, s.r.o., kterou žádá o prodej 

části pozemku p. č. 863/8 v k. ú. Turnov, za účelem vybudování krytého parkoviště mimo jiné i na této části 

pozemku. Dle předložené žádosti hodlá společnost Kreysa - byty, s.r.o. na části pozemku 863/8, u bytových domů v 

Terronské ulici, vybudovat dvoupodlažní parkoviště sloužící právě těmto domům. K realizaci je třeba od Města 

Turnova odkoupit části pozemku 863/8 a to na část stavby (viz příloha žádosti - snímek situace). 

 

Pozemek je zařazen je dle tabulky orientačních cen pozemků dle jejich funkčního využití dle územního plánu do 

bydlení smíšené, hodnota těchto pozemků je stanovena na 1500,- Kč/m2. S touto cenou pan Kreysa souhlasí. Na 

náklady žadatele by zpracován geometrický plán č. 4368-52/2018, který oddělil potřebnou část pro realizaci stavby 

parkoviště, tato část dostala parcelní číslo 863/14, ta bude předmětem prodeje. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na 

úřední desce města od 26. 3. do 11. 04. 2018. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 207/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 863/14 o celkové výměře 76m2 v k. ú. Turnov, do vlastnictví spol. KREYSA byty, s.r.o., IČ 

25945238, za kupní cenu 1500,- Kč/m2, tj. celkem cca 114.000,- Kč, která je v daném místě a čase cenou obvyklou. 

Kupující správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

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

9. Postup prodejů pozemků ve vnitroblocích   
 

Rozprava:  
      V souvislosti projednáním prodeje pozemku p. č. 1258/7 v ul. 28. října vydala rada města usnesení, ve kterém 

zadává odborům správy majetku a rozvoje města zpracování doplňujících podkladů pro rozhodnutí o možném 
prodeji pozemků ve vnitroblocích na území města. Oba odbory společně označily několik vnitrobloků, kterých by se 
mohl týkat případný prodej do vlastnictví obyvatel přilehlých bytových nebo rodinných domů a předložili opět radě 
města k projednání. Zájemci o koupi pozemku parc. č. 1258/7 předložili znalecký posudek, v němž je cena v daném 
místě a čase obvyklá stanovena ve výši 500,- Kč/m2. 
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Pozemky ve vnitroblocích: 
1. projednávané pozemky v ul. 28. října - p. č. 1258/7 a 1258/8 – Prodej těchto pozemků je přípustný a RM 
doporučuje usnesením č. 296/2018 prodej. 

 
 
2. pozemky přístupné z ulice 28. října, projednávané jako pozemky v ul. Kinského (za restaurací U supa)  
2.a. parc. č. 1310/3 - žaloba s ÚZSVM (bytové domy SBD) s ním sousedící pozemky p. č. 1314/13, 1311/14 –  
Prodej nedoporučujeme. 
2.b. pozemky p. č. 1311/13 a 1311/20 – Z hlediska územního plánování nedoporučujeme uvedený záměr prodeje 

realizovat. Dle názoru OSM by bylo možno pro dorovnání hranic pozemků prodat část pozemku p. č. 1311/13 a celý 
pozemek 1311/20 vlastníkům okolních domů a RM doporučuje usnesením č. 296/2018 prodej. 

3. pozemky v ulici 5. května parc. č. 1213/4, 1213/5, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1213/10, 1213/11 zatíženy žalobou s 
ÚZSVM (bytové domy SBD) - Prodej těchto pozemků je přípustný až po vyřešení sporu. 

4. pozemky v ulici Žižkova a Zborovská - parc. č. 831/1 a p. č. 830/1  
4.a. p. p. č. 830/1 – Prodej tohoto pozemku je přípustný a RM doporučuje usnesením č. 296/2018 prodej. 
4.b. p. p. č. 831/1 -  RM doporučuje usnesením č. 296/2018 prodej. 

5. pozemky v ulici Žižkova - parc. č. 849/2, 850/2, 851/2 a 852/2 -- prodej nedoporučujeme 

6. pozemky u nádraží, v ulici Kosmonautů - parc. č. 2600/15, 2600/16, 2600/17, 260/18, 2600/35, 2601/3,2601/4 - 
Prodej nedoporučujeme. 

7. pozemky u nádraží, v ulici Studentská - parc. č. 2600/19, 2600/20, 2600/165, 2608/1, 2608/2, 2608/5 a 2609/1 -  
Prodej nedoporučujeme. 

V případě schválení postupu zastupitelstvem budou osloveni majitelé sousedních nemovitostí a informováni o 
možnosti koupě pozemků, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a následně předložen prodej jednotlivých 
pozemků ke schválení zastupitelstvu města. 

Diskuse: p. Červinková, p. Těhníková, p. Hocke, p. Šorejs, p. Špetlík  

V diskusi zaznělo: 

Když jsme prodávali pozemky na Šetřilovsku, tak pan starosta říkal, že nelze si něco vymiňovat, že nelze ukládat 

smluvní pokuty. Nechápu bod číslo 2 - myslím si, že územní plánování je nadevše. U bodu 2 je bod 2a a 2b, to jsou 
části pozemku. Územní plán vs. Rada města a OSM, já tomu nerozumím, chci to nějak vysvětlit. Na mapičce jsou 
snímky k bodům 1 - 3. Máte označeny ty části 2a, 2b. V mapičce se vyznám, já nerozumím tomu textu v té kurzívě. 
Vy se ptáte, proč to územní plán nedoporučuje? Územní plán je podle mě alfou a omegou. Ve chvíli, kdy vydáte 
souhlas, tak všechny zmíněné lokality se sem budou ještě jednou vracet. V rámci toho jsme schopni zjistit, proč to 
územní plán nedoporučuje. Jsme v rozporu s územním plánem jenom v té části, že za OSM chceme prodat ty malé 

části na okraji toho pozemku, a ten celkový velký prostor neprodávat a nechat ho volný. Rozumím tomu, že nám tam 
chybí ten důvod. Myslím si, že odhadní cena nebyla na všechny ty pozemky stejná. V usnesení nemůže ta cena 
takhle být. Jsem pro, abychom prodali pozemky, pokud je to možné, pokud nejsou zatíženy restitučním nárokem 
nebo pokud to není v rozporu se stávajícím územním plánem. Je možné, že ta pokuta tam skutečně nepůjde udělit.  

usnesení ZM č. 208/2018 
 

ZM schvaluje  

záměr prodej pozemků ve vnitroblocích p. č. 1258/7 o výměře 1434m2, p. č. 1258/8 o výměře 1246m2 za cenu v 

místě a čase obvyklou ve výši 634,-Kč/m2 a pro další části p. č. 1311/13 o výměře cca 395m2, p. č 1311/20 o 

výměře 219 m2, p. č. 830/1 o výměře 561 m2 a 831/1 o výměře 2912 m2 vše v k. ú. Turnov za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem pro každý z těchto pozemků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/2] 
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10. Vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů na Výšince   
 

Rozprava:  
      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). Podrobnější regulativy viz 

příloha. 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, viz příloha. 

Technická infrastruktura je připravena – blízkost vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, komunikací, plynovod je 

ve vzdálenosti cca 250m. Pro optimální využití lokality by bylo vhodné koupit pozemek p.č.3379/2, 3379/4, který je 

ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1639+432m2). O tomto prodeji jsem jednal. Po nadějném 

začátku se však pan xxxxxx zalekl možné zástavby a s prodejem v této chvíli nesouhlasí. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Soudský, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Já bych byl pro to, subjektivní hodnocení zmenšit na míň než polovinu. Je v pořádku, že tam bude to posouzení, jak 

ta architektura bude vypadat. Jak se to bude měřit? Soutěžit jenom na cenu nechci, ale je možné, že k tomu budeme 

dotaženi. Obdobně se to takto vyvíjelo při prodeji kina Bio ráj. V tom případě nechávám 50/50. 

 

usnesení ZM č. 209/2018 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1660/1 a parc. č. 1660/6 v k. ú. Turnov pro výstavbu bytových 

domů, rozšíření komunikace v ulici U Tří svatých a rozšíření počtu parkovacích stání v ulici Rubínová, Turnov. 

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

11. Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec   
 

Rozprava:  
      Na základě jednání Osadního výboru a Rohozeckého okrašlovacího spolku, se soukromý vlastník rozhodl 

převést do majetku města část svého pozemku p. č. 37/1 o výměře cca 16m2 v k. ú. Malý Rohozec, na kterém stojí 

památník padlých z I. Světové války a jednoho letce padlého ve II. Světové války, jenž je ve vlastnictví města 

Turnova. Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení odkup této části pozemku vč. pomníku za navrženou 

symbolickou 1,- Kč. Předpokládaný náklad na vybudování nového oplocení je dle dodané kalkulace 100.000,-Kč vč. 

DPH. Tento náklad ponese pravděpodobně odbor školství, tak jako všechny náklady spojené s údržbou památníků ve 

vlastnictví města Turnova. Hodnota zpracování geometrického plánu je zatím stanovena přibližně na 5.000,- Kč, 

přesnou cenu budeme znát až po vyúčtování za jeho vyhotovení. Ostatní náklady na odkup a zápis do katastru jsou 

ve výši 1001,- Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 210/2018 
 

ZM schvaluje  

odkoupení  pozemku p. č. 37/4, zahrada, o výměře 13m2 v k.ú. Malý Rohozec a to včetně památníku padlých z I. 

Světové války a jednoho letce padlého ve II. Světové válce, evidenční číslo: CZE5109-41881 (věc movitá), který na 

něm stojí, od pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Kupní cena je stanovena dohodou na 1,- Kč s tím, že město 

Turnov uhradí veškeré náklady spojené s vyměřením oddělované části pozemku a správní poplatek za vklad do 

katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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12. Uzavření kupní smlouvy na odkup komunikace v prům. zóně Turnov   
 

Rozprava:  
      Předkládáme ZM ke schválení kupní smlouvu na již vybudovanou část komunikace dle dodaných podkladů 

společností SFS Group CZ s.r.o. Nová komunikace byla na základě dohody vybudována na náklady spol. SFS Group 

CZ s.r.o. na pozemcích v k. ú. Daliměřice parc. č. 695/121 a 695/123, které jsou ve vlastnictví města Turnova a na 

části pozemku parc. č. 695/13, který je ve vlastnictví investora. Na základě výše uvedených usnesení bude nová 

komunikace odkoupena Městem Turnov za cenu 250,- Kč/m2 povrch a za 100,- Kč/m2 za pozemek ve vlastnictví 

spol. SFS Group CZ s.r.o., na kterém je část povrchu natažena. Dle geometrického plánu č. 936-34/2017 se jedná o 

odkup 1470m2 asfaltové komunikace za cenu 250,- Kč/m2 v hodnotě 367.500,- Kč a 42m2 pozemku s parcelním 

číslem 695/209 za cenu 100,-Kč/m2, v hodnotě 4.200,- Kč, tj. výše hodnoty komunikace s pozemkem k odkupu je 

371.700,-Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 211/2018 
 

ZM schvaluje  

uzavření kupní smlouvy, se společností SFS Group CZ s.r.o., IČ 64827593, se sídlem Vesecko 500, Turnov, na 

odkup pozemku p. č. 695/209 v k. ú. Daliměřice, o výměře 42m2 za cenu 100,- Kč/m2, tj. 4.200,- Kč a odkup 

samotné asfaltové komunikace o výměře 1470m2, která byla vybudována na náklady investora spol. SFS Group CZ 

s.r.o. na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 695/123 v k. ú. Daliměřice, za kupní cenu 250,- Kč/m2, tj. 367.500,- 

Kč. Celková kupní cena, kterou uhradí Město Turnov, je 371.700,- Kč, cena je zároveň cenou obvyklou. Správní 

poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí prodávající. 

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

13. Směna pozemků - parkoviště u autobusového nádraží na Lukách v Turnově   
 

Rozprava:  
      V dubnu 2017 byl radě města předložen návrh směny pozemků u autobusového nádraží podaný panem 

xxxxxxxxx. Rada města usnesením č. 209/2017 doporučila schválení narovnání hranic a majetkových vztahů na 

pozemcích p.č. 2758/17 ve vlastnictví manželů xxxxxxxx a spol. PNEU Šafránek a p. č. 2758/66 ve vlastnictví 

Města Turnova. Podmínkou tohoto narovnání byl souhlas všech vlastníků pozemků. S návrhem pana xxxxxxxx 

nesouhlasil pan xxxxxxxx a tím se celá věc zastavila.  

 

Nyní přišel pan xxxxxxx znovu s tím, že je již (ode dne provedení zápisu v katastru nemovitostí tj. 27. 2. 2018 

s právními účinky zápisu ke dni 29. 1. 2018), společně s manželkou jediným vlastníkem výše uvedeného pozemku, a 

že má stále zájem o narovnání hranic pro lepší využitelnost pozemků. Na doporučení pana starosty při osobním 

jednání nechal pozemky zaměřit a rozdělit a doručil na OSM zpracovaný geometrický plán číslo 4357-21/2018 

potvrzený Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště v Semilech dne 7. 4. 2018. 

 

Pozemky byly odděleny tak, aby směny vyšly ve stejných výměrách a nevznikal tak žádný doplatek. Z pozemku ve 

vlastnictví manželů xxxxxxxxxx p. č. 2758/17 byla oddělena část o velikosti 254m2 s novým p. č. 2758/121 a 

z pozemku ve vlastnictví Města p. č. 2758/66 byly odděleny dvě nové části p. č. 2758/122 o výměře 208m2 a p. č. 

2758123 o výměře 45m2. Jedná se o stejné plochy – zpevněné parkoviště, se stejnou hodnotou. Záměr prodeje byl 

řádně zveřejněn na úřední desce města 23. 5. 2018 - 8. 6. 2018 

 

V příloze materiálu je rovněž výkres navrhované úpravy prostoru autobusového nádraží, tak abychom nahradili a 

ještě navýšili počet parkovacích míst pro osobní automobily. V Této chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele 

stavby. Záměrem je provést úpravy, co nejdříve. Ještě zvažujeme úpravu z kolmých stání na stání šikmá, tak aby se 

lépe zajíždělo. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 212/2018 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemků, v rámci které převedou ze společného jmění manželů xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx do 

vlastnictví Města Turnova pozemek p. č. 2758/121 o výměře 254m2 v k. ú. Turnov a Město Turnov převede do 

společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx pozemky p. č. 2758/122 o výměře 208 a p. č. 2758/123 o výměře 45m2 v 

k. ú. Turnov. Pozemky byly vyměřeny geometrickým plánem č. 4357-21/2018. Náklady spojené s vyměřením a 

zápisem do katastru nemovitostí uhradí obě strany společně. 

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

14. Směna pozemků Hruštice - Károvsko   
 

Rozprava:  
      Správa majetku společně se starostou města se v rámci odkupů "biokoridoru" a scelování pozemků v bytové 

zóně Hruštice-Károvsko dohodli, se soukromým vlastníkem, panem xxxxxxxxxx, na směně pozemků s následným 

doplatkem z jeho strany. 
 

Pan xxxxxxx vlastní pozemek p. č. 2870/1 k. ú. Turnov, který je územní studií bytové zóny Hruštice-Károvsko 

rozčleněn na zeleň, biokoridor, komunikaci a stavení pozemek, část pozemku zasahuje i do dalšího stavebního 

pozemku, který je z většiny ve vlastnictví Města Turnova. V rámci jednání o odkupu malých částí potřebných pro 

scelení pozemku pro výstavbu RD, pozemku pro komunikaci a část pozemku pro biokoridor jsme došli k dohodě o 

možné směně. Syn pana xxxxxx by rád stavěl rodinný dům na jejich pozemku, ale protože v tuto chvíli není jasné, 

kdy bude možno vybudovat zasíťování a komunikaci v ulici Gen. Josefa Mašína, chtějí odkoupit v rámci směny 

stavební část ve vlastnictví Města. Tuto stavební část by využil pro zasíťování a zpřístupnění své části stavebního 

pozemku, dokud by nebyla vybudována komunikace a zasíťování v ulici Gen. Josefa Mašína, pak by jak sítě, tak i 

přístup napojil na tuto ulici. S tímto řešením souhlasí i odbor rozvoje města.  

 

Diskuse: p. Mikula, p. Těhníková 

 

V diskusi zaznělo: 

Nesedí mi tu cena. Je tu uvedeno, že byla stanovena na základě znaleckého posudku, který však není součástí 

materiálu. Je to cena stanovená pro prodej pozemků jako cena minimální. Nebylo to tedy na základě znaleckého 

posudku? Ano, ale na základě minulých znaleckých posudků. 
 

usnesení ZM č. 213/2018 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemků v k. ú. Turnov, kterou Město Turnov převede do vlastnictví pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 

pozemek parc. č. 1004/60 o výměře cca 650m2 a parc. č. 1004/61 o výměře14m2 a pozemek parc. č. 2870/37 o 

výměře 55m2 oba určené územním plánem ke stavbě rodinného domu, v celkové hodnotě cca 970.650,- Kč a pan 

xxxxxxxxxxx převede do vlastnictví Města Turnov pozemky parc. č. 1004/14 o výměře 6m2 - stavební, parc. č. 

2870/60 o výměře 1805m2 - biokoridor (zatížená věcným břemenem chůze a jízdy pro pozemek, který zůstane ve 

vlastnictví pana xxxxxxx) a parc. č 2870/61 o výměře 224m2 - budoucí komunikace v celkové hodnotě 205.936,- 

Kč. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude vyrovnán doplatkem ve výši 764.714,- Kč ze strany pana 

xxxxxxxx. Směna pozemků proběhne v cenách v daném místě a čase obvyklých. Náklady spojené s rozdělením 

pozemků uhradí Město Turnov, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí pan xxxxxxxx. 

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

15. Výměna svítidel podél průtahu městem   
 

Rozprava:  
      Město Turnov podalo v prosinci 2017 žádost o poskytnutí dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu 

EFEKT - na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení podél komunikace I/35 v úseku Turnov Kamenec - 

Nádražní ulice. V tomto úseku se v rámci úspor energie v nočních hodinách zhasínají některé lampy. Výměnou 

svítidel za úspornější LED osvětlení snížíme energetickou náročnost a zároveň získáme možnost jednotlivá svítidla 

stmívat a tím dosáhneme stejnoměrného osvícení celé komunikace. V projektu je navrženo na výměnu 99 ks svítidel. 

Předpokládané náklady na výměnu osvětlení jsou ve výši 1 615 484 Kč vč. DPH. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

městu oznámilo, že naše žádost byla doporučena k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 807 742,- Kč. Jednou z 

podmínek poskytnutí finančních prostředků je schválení realizace akce a zajištění jejího financování. 
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Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Posuzoval někdo, jak se změní světelný smog? Nebude to svítit Pánu Bohu do oken? Ano, světla budou svítit více na 

vozovku. Roční úspora je velmi zajímavá.  

 

usnesení ZM č. 214/2018 
 

ZM schvaluje  

vyčlenění finančních prostředků pro realizaci "Výměny svítidel veřejného osvětlení v Turnově" v úseku Turnov 

Kamenec - Nádražní ulice v předpokládané výši 1 615 484 Kč. 

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

 

Situace v Nádražní ulici 
Dikuse: p. Hocke, p. Sekanina 

 

V diskusi zaznělo: 

 Ulice Nádražní je v katastrálním území Turnov. Jsou hotové vodohospodářské sítě, tzn. vodovodní a kanalizační 

řady. Došlo k přeasfaltování rýh a v této chvíli probíhá na Libereckém kraji soutěž na zhotovitele Nádražní a potom 

na komunikaci II/610. Do této ulice by se měla vrátit doprava v pátek nebo v sobotu. Jedna půlka vozovky bude 

sloužit na parkování. Pruh, který je blíže k ZZN je kompletně přeasfaltován, aby tam mohli jezdit všichni, jak 

potřebují. Není to optimální řešení. V této době už měl být dodavatel vybrán. Výběrové řízení se kvůli dotazům 

firem prodlužuje. Poslední zpráva, která je stará zhruba 3 hodiny je, že další termín k podání nabídek byl prodloužen 

na 26. 7. 2018. Dotace už je přiznaná? Nejsem si úplně jist, jestli je přiznána, ale myslím si, že Liberecký kraj to 

nevnímá jako žádný problém, protože kdyby ho vnímal, tak ani nevypíše výběrové řízení. Co se týče té dotace, tak to 

si musím doplnit informace. Plánovaný začátek prací? Doufám, že ještě na podzim tam začne někdo něco vyrábět, 

ale musím říci, že ty dotazy na tu projektovou dokumentaci mi nedělají radost. Svolávají se kvůli tomu i speciální 

jednání Rady Libereckého kraje.  

 
 

16. Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám tímto Vizi příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov do roku 2022. (příloha 

č. 1) a Prostupnost služeb (příloha č. 2). Důvodem pro navržené změny je stárnutí populace (viz demografie), dále 

požadavky Krajského úřadu Libereckého kraje na rozsah poskytovaných služeb, personální a finanční možnosti 

organizace.  

 

Populační vývoj Libereckého kraje a tím i vývoj Turnova a spádové oblasti se významněji neodlišuje od vývoje 

České republiky, který charakterizuje od devadesátých let především klesající porodnost a stárnutí obyvatel.  

 Podíl seniorů na populaci kraje se stále zvyšuje.  

 V roce 2014 žilo na území Libereckého kraje 77 318 osob starších 65 let, tj. 17,6% celkové populace. Za 

posledních deset vzrostl počet obyvatel nad 65 let o více než 37%. 

 Nejvýraznější růstové tendence je v posledních deseti letech možné sledovat u 85-89 leté populace, od roku 

2005 se počet osob v této kategorii více než zdvojnásobil. 

 Index stáří dle projekce obyvatelstva Libereckého kraje dosáhne v roce 2025 hodnoty 152,7 (v roce 2014 

112,5). Obyvatel starších ročníků přibývá rychleji než obyvatel mladších ročníků. 

 

Občané České republiky se v průměru dožívají vyššího věku a mají méně dětí než v minulosti. V důsledku toho 

dochází ke změně věkové struktury populace a tzv. demografickému stárnutí. Počet starších občanů v ČR se tak 

postupně zvyšuje. V roce 2004 tvořili lidé starší 65 let 14 % populace ČR. V roce 2030 by měli podle odhadů ČSÚ 

občané starší 65 let tvořit 22,8 % a v roce 2050 pak 31,3 % obyvatel ČR, což představuje přibližně 3 mil. osob. Počet 

lidí věku 85 a více let by měl do roku 2050 stoupnout přibližně na 0,5 mil. (v roce 2004 jich bylo 93 516-   zdroj 

ČSSZ). 
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Z uvedených statistik vyplývá, že v Turnově by v roce 2030 mělo žít občanů starších 65 let cca 3270 a v roce 2050 

cca 4500. Na území ORP Turnov by v roce 2030 mělo žít občanů starších 65 let cca 7300 a v roce 2050 více jak 

10000. Bohužel, skutečnost je taková, že již nyní žije v Turnově více než 3300 obyvatel starších 65 let a na území 

ORP Turnov cca 6900. V Turnově žije již dnes více obyvatel starších 65 let oproti republikovému průměru a 

předpokladu do roku 2030. Lze předpokládat, že se jejich počet bude stále zvyšovat. 
 

Předložena Vize do roku 2022 zohledňuje stárnutí populace, požadavky Krajského úřadu Libereckého kraje na 

rozsah poskytovaných služeb, personální a finanční možnosti organizace, umožňuje prostupnost a návaznost služeb 

pro seniory v rámci Zdravotně sociálních služeb Turnov, reaguje na potřebu rozšíření kapacity. Současně umožňuje 

dokončení celého areálu pro sociální služby s dominantou Domova důchodců Pohoda, prostory mezi budovami by 

bylo možné architektonicky využít pro parkovou úpravu a tím by došlo k završení jedné kapitoly pro příjemný pobyt 

seniorů z Turnova a spádových oblastí v tomto navrhovaném komplexu sociálních služeb. 

 

Diskuse: p. Tomášek 

 

V diskusi zaznělo: 

Jednoznačně podporuji tuto vizi. Tato vize podporuje trendy a rozhodně nám přinese něco nového. 

 

usnesení ZM č. 215/2018 
 

ZM schvaluje  

VIZI Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022. 

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

17. Bytový dům - ul. 5. května představení architektonických studií   
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám k vyhodnocení dvě studie bytových domů v ul. 5. května. Jako dokument návazný 

předkládáme materiál Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace (dále ZSST) do roku 2022. 

Ten je zahrnut v samostatném bodu jednání. 
 

Bytový dům - ul. 5. května představení architektonických studií 

Záměrem zadavatele je nalézt hezké architektonické řešení pro nový bytový dům. Objekt by měl měřítkově 

odpovídat objektům v ulici 5. května. Počet bytů a obecně návrh bytového domu je otázkou samotné studie. Město 

by rádo spíše více bytům, ale je třeba respektovat požadavky na parkování (1byt=1 automobil), přítomnost velmi 

dopravně frekventované ulice 5. května (byty otočeny do vnitrobloku a do ulice 5. května komunikační koridory), 

požadavky na oslunění i hranice sousedních pozemků. Objekt by měl být hmotově v případě založení na navážce 

dvoupodlažní, v případě založení výškově blíže k niveletě komunikace pak dvoupodlažní s ustupujícím podlažím, 

pravděpodobně s plochou střechou. Preferujeme zajímavou architekturu, ale v rámci rozumných pořizovacích 

nákladů a ještě rozumnějších provozních nákladů. V rámci údržby pak materiály, které časem získávají přirozenou 

patinu, není potřeba je natírat a příliš šlechtit, jednoduché, technicky ověřené detaily. 
 

Studie zpracovaná panem arch. Milošem Mlejnkem 

navrhuje nový bytový dům jako monoblok. Chodbové trakty jsou obráceny k ulici 5. května. Pokoje jsou 

orientovány do vnitrobloků. Objekt je třípodlažní. V bytovém domě je umístěno 30 bytů, predikovaná cena je okolo 

39 mil. Kč bez DPH. 
 

Studie zpracovaná panem arch. Václavem Hájkem 

navrhuje nový bytový dům jako tři oddělené hmoty, které jsou spojeny komunikačními krčky. I v této studii se snaží 

o orientování pokojů do vnitrobloků. Objekty jsou rovněž třípodlažní. V bytových domech je umístěno 29 bytů, 

predikovaná cen je okolo 44 mil. Kč bez DPH. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 216/2018 
 

ZM schvaluje  

pokračování v projektu Bytový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května, Turnov dle architektonické studie 

architekta Václava Hájka. Pověřuje odbor správy majetku zpracováním dalších projekčních stupňů a zároveň 

vyhledáváním vhodného dotačního titulu, ke spolufinancování této stavby. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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18. Individuální dotace Most k naději, z. s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Most k naději, z. s. ve výši 50 000 Kč. Dotace má být 

určena na podporu poskytovaných sociálních služeb žadatele. Most k naději, z. s. je spolek poskytující terénní 

program ke zmírnění zdravotního a sociálního poškození uživatelů nelegálních návykových látek na území 

Libereckého kraje. Terénní program motivuje uživatele drog k pozitivní změně životního stylu, k bezpečnějšímu 

chování a k léčbě závislosti.  
 

V letošním roce spolek nepodal žádost o dotaci v rámci výše uvedeného dotačního programu z důvodu opomenutí 

termínu výzvy města Turnov k předkládání žádostí o dotaci. Vysvětlení důvodu nepodání žádosti v rámci dotačního 

programu je součástí žádosti o individuální dotaci, která je přílohou tohoto materiálu. Žádostí o individuální dotaci 

z rozpočtu města Turnov žádá spolek o finanční příspěvek na podporu svých sociálních služeb ve výši 50 000 Kč. 

Dotace by měla být využita na podporu terénního programu pro lidi ohrožené drogou (tj. konkrétně na mzdové 

náklady, zdravotnický materiál, PHM, DDHM, kancelářské potřeby a drobný provozní materiál). Předpokládaná 

celková výše nákladů spolku na zajištění sociální služby v tomto roce je 5 015 0434 Kč. Činnost spolku je 

podporována i jinými organizacemi v rámci kraje (tj. Liberecký kraj, Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí a některými městy). 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 217/2018 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek Most k naději, z. s., IČ 63125137 na podporu 

terénního programu pro lidi ohrožené drogou v roce 2018. 

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

19. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
       vystoupil p. xxxxxxxx: 
 

Jsem na Turnov hrdý a mám Turnov moc rád. Zastupitelé za ANO a za sociální demokracii zvažte prosím, zda 

budete za své strany kandidovat i v podzimních volbách. Včera byla jmenována vláda, která se opírá o 

komunistickou stranu. Ta zavinila smrt sta tisíc lidí. Vedlo mě to k tomu, že jsem zahájil časově neomezenou 

hladovku, kdo chce, ať se přidá. Tento fakt však nemění nic na tom, že si všech vážím. Děkuji. 

 

20. Přestávka   
 

Rozprava:  

            

21. Kofinancování příplatku mimo vlastní kapitál Krajská nemocnice Liberec, a.s., 

Rekonstrukce oddělení ARO Panochova nemocnice Turnov   
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám žádost Libereckého kraje směřující ke kofinancování příplatku mimo vlastní kapitál do naší 

společné společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. Liberecký kraj odsouhlasil v květnovém zastupitelstvu 

Libereckého kraje příplatek ve výši 25 mil. Kč. Jako hlavní akcionář žádá od ostatních akcionářů příplatky 

odpovídající jejich majetkovému podílu. Město Liberec odsouhlasilo v dubnovém zastupitelstvu města příplatek ve 

výši 5,3 mil. Kč. V případě Turnova jde o 3,4 mil. Kč. 
 

Finance mají být použity na nákup přístrojů a vybavení nemocnice. V případě příspěvku Libereckého kraje jde o 

nákup specializovaného rentgenu, v případě Města Liberec o dovybavení oddělení porodnice. Příspěvek Turnova by 

měl být využit na v 1. etapě na nástavbu oddělení ARO a rekonstrukci dospávacích lůžek. Příspěvek bude smlouvou 

účelově vázán na tuto stavební akci a bez vědomí ZM nebude možný její přesun. Pro Město Turnov toto 

kofinancování znamená vzhledem k jeho rozpočtu poměrně vysoké finanční zatížení. Dovoluji si připomenout 

probíhající kofinancování nového pavilonu CUM částkou 7,3 mil. Kč/ ročně po 19 let. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Sekanina, p. Hocke 
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V diskusi zaznělo: 

Pokud schválíme toto usnesení, tak v podstatě nebude ani platné, protože se tam mluví o příplatku mimo vlastní 

kapitál, což je nesmysl. Příplatek může být jedině do vlastního kapitálu mimo základní kapitál. Z diskuse na 

finančním výboru vyplynulo, že by bylo pro Turnov lepší, kdyby to bylo do základního kapitálu. Znamená to 

poměrně složitý způsob navyšování do kapitálu, který je poměrně administrativně velmi náročný. Snažím se 

kopírovat usnesení dalších akcionářů. Kdybychom řekli, že ne, tak se zdá, že se ostatní akcionáři nepřidají a bude to 

problémem v komunikaci. Akcionáři jsou osoby, které dávají peníze do akcií, které generují zisk. Toto je mimo hru. 

Je to úplně mimo logické myšlení. KNL a.s. je takový otesánek, do kterého se jenom dává a dává. 

 

usnesení ZM č. 218/2018 
 

ZM schvaluje  

kofinancování příplatku mimo základní kapitál společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve výši 3 367 910 Kč. 

Tento příplatek bude smluvně, účelově vázán na realizaci investiční akce Revitalizace ARO Turnov (ve formě 

nástavby objektu, se zachováním stávající lůžkové kapacity nemocnice) s termínem čerpání do 31. 12.2 020.  

ZM pověřuje starostu města tuto částku zahrnout do rozpočtové změny č.3, rozpočtu města roku 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/5] 

 

 22. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy   
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám žádost o poskytnutí účelového daru svazku obcí Mikroregion Český ráj na zajištění provozu 

cyklobusů v Českém ráji (tj. propagace, koordinace a ztráta z provozu). Město Turnov je partnerem tohoto projektu, 

do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu Český ráj. Mikroregion Český ráj tento projekt koordinuje a 

ve spolupráci s městy a obcemi regionu, dopravci BusLine a.s., Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o. a Krajskými 

úřady Libereckého a Královehradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové linky v Českém ráji. 

Požadovaná výše účelového daru o města Turnov je 42.000 Kč. Město Turnov v posledních letech pravidelně 

financuje ze svého rozpočtu tento projekt, vždy částkou 40.000 Kč ročně. V roce 2017 byl tento příspěvek řešen 

formou individuální dotace a na základě smlouvy č. 7-17-005 bylo na tento projekt poskytnuto z rozpočtu města 

40.000 Kč. Dotace byla využita na úhradu ztráty z provozu turistických autobusů společnosti Dopravní podnik 

Kněžmost s.r.o. Závěrečné vyúčtování dotace bylo předloženo v souladu s Dotačním statutem města Turnov. V 

letošním roce požádal Mikroregion Český ráj o navýšení příspěvku o 2.000 Kč, tj. na částku 42.000,- Kč. Na základě 

finančních výstupů uvedených v závěrečných zprávách z provozu cyklobusů došel koordinátor projektu k závěru, že 

je nutné pro stabilizaci produktu na dalších 10 let zvýšit příspěvky partnerů zhruba o 2.000 – 3.000 Kč ročně. Výše 

příspěvku města Turnov se odvíjí od počtu jeho obyvatel. Bližší specifikace důvodů, pro které je příspěvek navýšen, 

jsou uvedeny koordinátorem v žádosti o zvýšení příspěvku, který je přílohou č. 2 tohoto podkladu. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 219/2018 
 

ZM schvaluje  

navýšení příspěvku na provoz cyklobusů v Českém ráji a zároveň Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o 

poskytnutí účelového daru ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na zajištění provozu 

turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2018. 

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

23. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018. 

 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 17.258 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v nedaňových příjmech o 746 tis. Kč, navýšení v kapitálových příjmech o 1.041 tis. Kč, navýšení v 

transferech – získané dotace ve výši 15.471 tis. Kč. 

 

Celkové výdaje se navyšují o 17.358 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšuje o 3754 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 13.604 tis. Kč.  
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Rezerva na rok 2019 ve výši 18,85 mil. Kč na ř. 366 – pro stavby VH, rekonstrukce ZŠ Mašov a fasáda gymnázium 

 

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 367 dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, je pro rok 2018 ve výši 2.200 tis. Kč 

 

Nespecifikovaná rezerva po RO č. 3 zůstává ve výši 1,6 mil. Kč, viz ř. 368. 

 

V rámci rozpisu položek komunikace na rok 2018 se ruší následující akce: 

- BUS Zastávka Mašov - 0,15 mil. Kč – tuto akci není možno realizovat bez zatrubnění příkopu, které se má 

dělat v rámci stavby chodníku Sobotecká-náves Mašov (projekt je podán na SFDI, rozhodnutí snad 

v červnu 2018) 

- Chodník v Pekařově ulici – 0,8 mil. Kč - tuto akci není možno realizovat bez položení kabelu ČEZu, 

realizace plánována na 09-10/2018, nestihneme za rozumného počasí položit chodník a zůstane 

pravděpodobně při realizaci veřejného osvětlení 

- Chodník Alej Legií + zpevněné plochy u bytových domů a čp. 520 – 1,3 mil. Kč - v této chvíli nejsou 

k dispozici stavební povolení (předpoklad 09/2018), majitelé čp. 520 se chystají na opravy bytů a kompletní 

zateplení objektu – kolize firem, možnost poničení nových povrchů 

 

 

V rámci rozpisu položek komunikace na rok 2018 se doplňují následující akce: 

- Oprava chodníků v centrálním parku, včetně veřejného osvětlení a laviček – rozpočtovaná cena 3,2 mil. Kč, 

předpoklad soutěž 2,5 mil. Kč, příspěvek LBC kraje min.0,3 mil. Kč (ještě budu jednat o navýšení) – 1. září 

2018 by stavební firma budující Expozici horolezectví měla odejít z prostoru parku, dle příslibu musíme 

cesty v parku urgentně opravit 

- Úprava autobusového nádraží pro parkování osobních automobilů-centrální parkoviště – předpoklad 1,8 

mil. Kč – budou odstraněny 3 nástupní ostrůvky blíže centrálnímu parkovišti, zvýšeny stávající lampy VO, 

bude provedeno dopravní značení s cílem vytvořit cca 90 parkovacích stání 

Ve výsledku tedy úsporu 2,25mil.Kč posilujeme částkou 1,8 mil. Kč a zařazujeme výše uvedené akce 

 

Financování se navyšuje o 100 tis. Kč na částku ve výši 87.552 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých 

úvěrů -13.789 tis. Kč, +45.905 zapojení zůstatku na účtech minulého roku včetně zůstatku ve výši 100 tis. Kč 

na účtu Synagoga, + zapojení přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši 55.436 tis. Kč na rekonstrukci 

nového úřadu čp. 466 ve Skálově ul. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny 

změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 1 – rozpis příjmů a výdajů. 

 

Diskuse: p. Špetlík, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Ta oprava hřiště u hotelové školy, ta se odkládá, protože se nepodařilo vysoutěžit firmu? Ano, nepodařilo se nám 

vysoutěžit. Měli jsme problém s referencí některé firmy, a pak už se nám do toho nikdo nepřihlásil. Měli bychom to 

přesunout do příštího roku. 

 

usnesení ZM č. 220/2018 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 s úpravou přesunu částky 500 tis. Kč z běžných 

výdajů nespecifikovaná rezerva do kapitálových výdajů na komunikace. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením 

č. 3 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 397.857.025 Kč, navýšením o částku 17.258.988 Kč, ve 

výdajové části na částku ve výši 485.408.137 Kč, navýšením o částku 17.358.988 Kč, a financování ve výši 

87.551.112 Kč navýšením o částku 100.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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24. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017   
 

Rozprava:  
      V souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a vyhlášky č. 

220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování závěrek některých vybraných účetních jednotek Vám předkládáme pro 

schválení účetní závěrky níže uvedené podklady. Povinnost pro vybrané účetní jednotky od 1. 1. 2013. Účetní 

závěrky příspěvkových organizací schvaluje rada města a účetní závěrky obcí má dle zákona o obcích za povinnost 

schvalovat zastupitelstvo města.  

 

Podklady: 

- Schvalovanou účetní závěrku – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních 

tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Tyto výkazy jsou veřejně přístupné na internetových 

stránkách ministerstva financí ČR: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00276227.   

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. (viz příloha č. 3 Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 materiálu pro ZM Závěrečný účet města za rok 2017) 

- Inventarizační zprávu za rok 2017 (viz příloha 7 tohoto materiálu).  

 

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 výše uváděné vyhlášky. Účetní 

jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční 

situace účetní jednotky. Finanční výbor na svém jednání dne 18. 6. 2018 doporučil ZM účetní závěrku za rok 2017 

ke schválení.  

 

Diskuse: p. Uchytil 

 

V diskusi zaznělo: 

Finanční výbor gratuluje finančnímu odboru k pozitivnímu výsledku. Finanční výbor doporučuje schválení bez 

výhrad. 

 

usnesení ZM č. 221/2018 
 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2017 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2017. 

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

 

25. Závěrečný účet města Turnov za rok 2017   
 

Rozprava:  
      V souladu s platnou legislativou Vám předkládáme materiál, který obsahuje návrh závěrečného účtu Města 

Turnov za rok 2017 včetně příloh. Návrh závěrečného účtu Města Turnov za rok 2017 je zveřejněn na městské 

úřední desce. 
 

Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2017, údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních 

operacích, výsledky inventarizace majetku a závazků, hospodaření příspěvkových organizací a městských 

společností s ručením omezeným, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, 

státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, dobrovolné svazky obcí a 

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017. 
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Text Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Plnění rozpočtu  % plnění 

rozpočtu  

Příjmy po kons. 325.357.440,00 380.290.803,00 386.930.482,26 102% 

daňové (tř. 1) 225.265.000,00 245.256.110,00 253.962.523,50 104% 

nedaňové (tř. 2) 56.813.000,00 61.592.148,00 59.635.435,09 97% 

kapitál. (tř. 3) 12.030.000,00  17.480.000,00 17.369.987,19 99% 

transfery (tř. 4)  31.249.440,00    55.962.545,00   55.962.536,48 100% 

          

Výdaje po konsol. 318.744.600,00 404.215.263,00 365.848.639,04 91% 

běžné (tř. 5) 268.047.600,00 320.576.519,00 289.475.365,64 90% 

kapitálové (tř. 6)        50.697.000,00          83.638.744,00          76.373.273,40 91% 

          

Saldo         6.612.840,00        -23.924.460,00          21.081.843,22 -88% 

      

Financ. (tř. 8) -6.612.840,00 23.924.460,00 -21.081.843,22 -88% 

splátky úvěrů -19.449.840,00 -19.449.840,00 -19.449.840,00 100% 

Přijetí úvěru  0,00 4.564.000,00 4.564.000,00 100% 

zůstatek na účtech 

k 1.1. 

12.837.000,00 38.810.300,00 -5.427.783,00 --- 

DPH - PDP 0,00 0,00 -768.220,22 --- 

 

Rozpočet města na rok 2017 byl schválen dne 15. 12. 2016 usnesením ZM č. 409/2016 jako přebytkový. Přebytky na 

účtech města včetně fondů činily k 1.1.2017 45.641 tis. Kč. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o 

dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové skladby jsou podrobněji uvedeny ve výkazu pro 

hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 viz příloha č. 6. K dispozici jsou i další účetní výkazy města Turnov za rok 

2017 (Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách 

vlastního kapitálu) na finančním odboru města Turnov a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách města 

Turnov www.turnov.cz a na internetových stránkách ministerstva financí ČR www.mfcr.cz.  

 

Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 222/2018 
 

ZM souhlasí  

s celoročním hospodařením Města Turnova za rok 2017 bez výhrad. 

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

26. Obecně závazná vyhláška města Turnova č. X/2018 o regulaci provozování 

některých hazardních her na území města Turnov   
 

Rozprava:  
      Na základě přijetí Obecně závazné vyhlášky města Turova č. 1/2018, o regulaci provozování některých 

hazardních her na území města Turnov byla dne 27. 4. 2018 doručena žádost společnosti CAMPA-NET a.s., ul. 28 

října 892/11, 790 01 Jeseník, IČ 27770567 o zařazení adresného místa Nádražní 572, 511 01 Turnov na přílohu č. 1 

OZV 1/2018. V původní OZV č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her bylo toto adresné místo 

uvedeno jako Palackého 572, jelikož vchod do herny je z ulice Palackého. Dle RÚIAN je tento rohový objekt 

správně označen ul. Nádražní 572, Turnov. Jedná se o objekt, kde se jsou hazardní hry provozovány dlouhodobě. 
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Diskuse: 0 

 

usnesení ZM č. 223/2018 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku č. X/2018, o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov 

včetně přílohy č. 1 s doplněním adresného místa Nádražní 572, 511 01 Turnov. 

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

27. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu 

města Turnov na rok 2018   
 

Rozprava:  
      Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. Sbory, jako 

spolky působící na úseku požární ochrany, v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních 

spolků, které pro tuto oblast zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost. Dřívější způsob financování těchto 

spolků fakticky zrušila novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zavedla 

nová pravidla pro podporu těchto aktivit. Proto byl i pro tento účel vytvořen Dotační statut města Turnova schválený 

Zastupitelstvem města Turnov dne 26. 11. 2015 usnesením č. ZM 394/2015. Podpora spolků působících na úseku 

požární ochrany je přímo zakotvena v § 75 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

p. Černý nahlásil střet zájmů 

 

Diskuse: 0 
 

usnesení ZM č. 224/2018 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti spolku ve 

výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních 

dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 225/2018 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 

62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, 

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

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

usnesení ZM č. 226/2018 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 6201 3475 na 

podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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usnesení ZM č. 227/2018 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62013459 na podporu 

činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 228/2018 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62014064 na 

podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 229/2018 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 62013424 na 

podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

 

28. Koncepce sportu   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání opětovně návrh koncepce sportu. Tento návrh byl předložen již na Vašem 

květnovém zasedání a bylo k němu přijato usnesení ZM č. 163/2018. 

V návaznosti na přijaté usnesení bylo svoláno jednání sportovní komise, které proběhlo dne 4. 6. 2018. Spolu 

s pozvánkou na jednání komise byl členům sportovní komise zaslán Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 -

2020 a návrh koncepce sportu města Turnova 2018 - 2020, který byl sepsán zejména na základě jednání 

jmenovaných pracovních skupin určených k tvorbě koncepce, a jejíž obsah vychází z členění doporučeného 

sportovní komisí. Dále předsedkyně komise informovala přítomné členy komise o rozhodnutí Rady města Turnov 

schválit navýšení finančních prostředků pro Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, které budou určeny na 

mzdové náklady metodika sportu pro základní školy v Turnově.  

V souvislosti s předkládaným materiálem připomínáme, že dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, mají obce povinnost zpracovat plány rozvoje sportu do 

18 měsíců ode dne nabytí účinnosti upraveného znění zákona, tj. do 30. 6. 2018. Plán rozvoje sportu v Libereckém 

kraji 2018 – 2020 byl schválen zastupitelstvem kraje 30. ledna 2018 a je součástí tohoto materiálu.  

Navrhujeme proto, aby koncepce sportu byla Zastupitelstvem města Turnova přijata v předkládané podobě a pouze 

byla zkrácena doba, po kterou bude platná (z původního rozmezí 2018 - 2020 na rozmezí 2018 - 2019). Během doby 

platnosti koncepce mohou začít další jednání o její podobě mezi vedením města a sportovní komisí. 

Diskuse: p. Sekanina, p. Svobodová, p. Knížek, p. Mikula, p. Hocke, p. Zikuda, p. Tomsa, p. Maierová 

V diskusi zaznělo: 

Původní text byl proklamativní a pojmenovával pouze stávající stav. Jediné, čeho nového jsem si všiml, je schválení 

postavit novou halu. Ten text je totožný. Proč tam tahle věc je? Proč tam není ještě něco jiného? To je nejdůležitější 

pro město, aby se postavila ještě jedna nová hala? Nic jiného nikoho nenapadlo? Nápadů byla spousta. Původně tam 

měla být i příloha, která by se týkala majetků spolků. Je tam například i dostavba šaten na stadionu.  
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V tom textu je zmíněna potřeba velké haly, protože tu jsou sporty, které potřebují větší prostor. Přijde mi, že je to 

jednostranné. Za lyžaře bych chtěl, aby se něco modernějšího udělalo ve Struhách. A to není jenom pro 150 lidí. To 

je pro stovky lidí. Děti musejí jezdit jinam. To samozřejmě není koncepce do roku 2020. Ale připadne mi, že ani ta 

hala není do roku 2020. Já si myslím, že by ta hala neměla v té koncepci být. Drobné věci ano. Tam je ale příprava 

projektu nebo vůbec řešení. Sezónu nebo dvě sezóny zpět se ve Struhách rozšiřoval ten domeček dole, kde je 

občerstvení a kde je prodávají permanentky. Pak tam je záměr venkovní posilovny, ale o dalších nevím. Určitě 

nemám problém s tím tu halu z té koncepce vyškrtnout, pokud je to pro Vás překážkou. Já jsem se zúčastnil 

sportovní komise a jsem rád, že se ta koncepce odsouhlasila. Vzhledem k časovému posunu souhlasím s tím, že 

bychom měli halu vyškrtnout. Minule jsme tu řešili, že byla předložena bez schválení sportovní komise. Ta se sešla a 

měla i vzácné hosty z Rady města. Nevím, proč v podkladech nemáme zápis ze sportovní komise. Myslím si, že 

bude muset dojít k nějaké diskusi v příštím volebním období. Některá sportoviště budou potřebovat zásadně velké 

rekonstrukce. Bez koncepce se nemůže rozhodnout, co se bude platit. Šijeme to horkou jehlou, absolutně se mi to 

nelíbí. Příště už budete hlasovat o tom, že prioritou je hala na Daliměřicích. My bychom měli určit, jakou cestou 

půjdeme, jak budeme ten sport podporovat, kolik na to budeme přispívat, co chceme, aby se vybudovalo. Ne že 

nějaký diktát sportovní komise bude diktovat zastupitelům, co mají odsouhlasit. Peníze, které jdou do sportu, jsou 

tak velké, že by si to klidně zasloužilo pracovní zastupitelstvo. Myslím, že hlas spolků by měl být vyslyšen, a ne aby 

o tom rozhodlo jenom pár lidí na radnici. Je to formální materiál, který má chyby a nedostatky, ale za současné 

situace si nedovedu představit, že by se to dalo v horizontu dnů nebo měsíců významně přepracovat. Oproti minule 

se tu názory otáčí o 180 stupňů. Schvalme to, co máme k dispozici, a to třeba s dodatkem, že se na tom může dál 

pracovat. Ta hala je poměrně jediná závazná věc. V materiálech jsou dvě místa, ze kterých tu zmiňovanou halu na 

Turnově II vyjmeme.  

usnesení ZM č. 230/2018 
 

ZM schvaluje  

předloženou koncepci sportu pro období 2018-2019 s úpravou dle diskuse. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
  

29. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 50.000 Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace 

má být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2018, zejm. na náklady spojené se zajištěním provozu 

kanceláře. V rozpočtu města pro rok 2018 byla pro tento účel alokována částka 50.000 Kč.  Žadatel obdržel dotaci 

z rozpočtu města již v roce 2016 a 2017, a to vždy ve výši 50.000 Kč. K podpoře Geoparku Český ráj se v minulém 

roce připojil Liberecký kraj částkou 250.000 Kč, Královehradecký kraj 200.000 Kč a dále města Jičín a Nová Paka, 

obě s dotací ve výši 50.000 Kč. Stejnými částkami a subjekty (mimo Královehradeckého kraje) byla společnost 

podpořena i v roce 2016. 
 

Na konci května 2018 proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele geoparku, na jehož základě od 1. září 2018 

nastoupí nová ředitelka Ing. Blanka Nedvědická, která bude vykonávat i funkci ředitelky Sdružení Český ráj. 

Webové stránky geoparku jsou: www.geoparkceskyraj.cz. 
 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: p. Tomsa, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: 

Provozní sloužení Geoparku a Sdružení Český ráj, je to nejdůležitější, co se odehrálo od založení. Struktura 

Geoparku znamená všude ve světě významný přínos. Velmi to kvituji. Chci paní místostarostce poděkovat za tento 

krok. Moc si přeji, aby se ta vize naplnila v praxi, a aby to začalo fungovat. Liberecký kraj je připraven pokračovat 

v podpoře Geoparku. 
 

usnesení ZM č. 231/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 50.000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. 

s., IČ 27511774 na podporu její činnosti v roce 2018 a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov č. 7-18-010, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
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30. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.   
 

Rozprava:  
      Předkládám Vám pozvánku na řádnou Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., která se 

koná dne 29. 6. 2018 od 9 hodin v budově ředitelství Krajské nemocnice Liberec, a. s. 
 

Na programu valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. je: 

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, Volba orgánů valné hromady, Schválení konečné účetní závěrky 

Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2017 včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, 

zprávy dozorčí rady, společně s náklady na odměny členů statutárního a kontrolního orgánu Společnosti za rok 2017 

dle přílohy účetní závěrky, v části č. 1, Rozhodnutí o zúčtování zůstatku Nerozděleného zisku minulých let, 

Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku, Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro období roku 

2018, Podání informace předsedou Výboru pro audit o činnosti Výboru pro audit na valné hromadě,- Schválení 

konsolidované účetní závěrky za rok 2017, Rezignace člena dozorčí rady,- Volba nového člena dozorčí rady, 

Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti, Nařízení odvodu finančního 

podílu na projektu Modernizace KNL, Závěr. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Hocke, p. Kříž  

 

V diskusi zaznělo: 

V tisku, 27. 6. 2018 je napsáno, že pavilon Liberecké nemocnice je v ohrožení, že nejsou peníze na parkovací dům. 

Jeho stavba měla být hrazena z evropských dotací. Liberec nepodal žádost o dotaci, takže na to prý nejsou peníze. 

Byl bych rád, jestli by bylo možné zjistit a informovat nás. Situace je taková, že my jsme samozřejmě schopni vzít ty 

peníze z toho pavilonu, který se má stavět, ale viděli jsme to spíše jako vhodný doplněk financování. Věděli jsme, že 

Liberec patří k zvláštní aglomeraci, které jsou přidělovány další peníze navíc. Dlouhodobě se snažíme s městem 

Liberec jednat o tom, aby nám pomohli s tím parkovacím domem. Parkovací dům se postavit musí. Budeme o tom 

dál diskutovat.  

usnesení ZM č. 232/2018 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 29. 6. 2018 a ukládá starostovi 

města panu Ing. Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 

Dále ukládá Ing. Tomáši Hockemu informovat na srpnovém jednání zastupitelstva města o podrobnostech zakázky 

„Nemocniční informační systém pro KNL a. s.“ 

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

 

V Turnově dne 4. července 2018 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Ing. Miloslav Šorejs 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Arnošt Černý 

ověřovatel zápisu 

 


