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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 

8. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 20. 09. 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, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr 

Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. 

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

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

MUDr. Daniel Hodík, Ing. Miroslav Šorejs            

MUDr. Daniel Hodík, Ing. Miroslav Šorejs 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 

Karel Jiránek, Mgr. Otakar Špetlík 

 

 

Přítomni 4 občané 
 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 

Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu 

starosty. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zastupitelé i přihlížející 

občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 

 

1. Úvod - Zpráva starosty o stavu města 2014 - 2018   
 

Rozprava:  
      Pan starosta by rád z programu Zastupitelstva města stáhl bod č. 8 “Prodej pozemku parc. č. 2777/2 v k. ú. 

Turnov“. Důvodem je, že v materiálech nebyly uvedeny správné ceny za pozemek. 

 

 

 

 



2         Zápis Zastupitelstva Města Turnov dne 20. 9. 2018 
 

usnesení ZM č. 242/2018 

 
ZM schvaluje 
program jednání Zastupitelstva Města bez projednávání bodu č. 8. 

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

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM 

NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 
 

 

1 Úvod - Zpráva starosty o stavu města 2014 - 2018 Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:00 – 17:20 

2 Rekonstrukce Nádražní ulice od hotelu Beneš do Ohrazenic, ulice 

Palackého - aktuální informace 

 17:20 – 17:40 

Záležitosti odboru správy majetku 

3 Hrad Valdštejn - žádost o zařazení akce do PZAD 2019 na 

Ministerstvu kultury 

Mgr. Jana Svobodová                                                                           17:40 – 18:30 

4 Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

5 Odkup pozemku parc. č. 1756 k. ú. Turnov        

6 Odkup části pozemku pod chodníkem parc. č. 2540/2        

7 Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k. ú. Daliměřice        

8 Prodej pozemku parc.č. 2777/2 v k. ú. Turnov – bod byl stažen 

z programu jednání 

       

9 Výstavba domova se zvláštním režimem a demolice domu čp. 

1001 a čp. 1002 

       

10 Vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů 

na Výšince 

       

11 Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

Záležitosti odboru finančního 

12 Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018 Ing. Tomáš Hocke                                                                           18:30 – 19:00 

13 Odpis pohledávek        

14 Příspěvky občanů                                                                                 19:00 – 19:10 

15 Přestávka                                                                                 19:10 – 19:25 

Záležitosti odboru správního 

16 Obecně závazné vyhlášky města Ing. Tomáš Hocke                                                                           19:25 – 19:40 

Záležitosti odboru sociálních věcí 

17 Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. Mgr. Petra Houšková                                                                           19:40 – 19:55 

Záležitosti odboru správy majetku 

18 Žádost o dotaci do IROP - CLLD na projekt "Chodník Nádražní 

ulice Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke                                                                               19:55 – 20:20 

19 Žádost o dotaci do IROP - MŠ Zborovská - oddělení pro děti 

mladší tří let 

Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

20 Žádost o dotaci do IROP - CLLD na modernizaci základních škol Mgr. Petra Houšková                                                                           20:20 – 20:45 

21 Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

Záležitosti odboru rozvoje města 

  22 Zpráva o uplatňování Územního plánu Turnov Ing. Tomáš Hocke                   

Ostatní 

23 Čestné občanství a cena obce 2018 Ing. Tomáš Hocke                                                                           21:10 – 21:40 

24 Zpráva o činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 

Slezska 2015 - 2018 

Mgr. Jana Svobodová                                                                                 

25 Kontrolní výbor Mgr. Michal Loukota                                                                                 

   
         

 

20:45 – 21:10 
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Starosta města Tomáš Hocke přednesl zprávu o stavu města za období 2014-2018. 

 

2. Rekonstrukce Nádražní ulice od hotelu Beneš do Ohrazenic, ulice Palackého - 

aktuální informace   
 

Rozprava:  
      Diskuse: p. Hudec, p. Hocke, p. Zikuda, p. Pietr, p. Maierová, p. Kunetka 

Silnice III/28314 Turnov – ulice Palackého 

Historie: 

- Dne 21. 2. 2018 proběhlo 1. jednání ohledně koordinace výše uvedené akce u starosty města Turnov za účasti: 

a) Vodohospodářské sdružení Turnov (investor kanalizace a vodovodu) 

b) 1. Jizerskohorské stavební (zhotovitel Vodohospodářského sdružení Turnov) 

c) Krajské správy silnic LK a TDI (zástupce investora akce rekonstrukce silnice) 

d) FIRESTA FIŠER (zhotovitel Libereckého kraje) 

Účelem schůzky byla především koordinace všech plánovaných akcí (rekonstrukce vodovodu + kanalizace – 

investor VHS Turnov s rekonstrukcí silnice - akce Libereckého kraje.  

- Na schůzce zástupci VHS Turnov tehdy konstatovali, že jejich akce bude zahájena od 1. 3. 2018 a dokončena 

do 31. 3. 2018.  

- Dne 15. 3. 2018 byla na stavbě svolána koordinační schůzka (kontrolní den stavby investora VHS Turnov), kde 

bylo konstatováno, že zhotovitel 1.JHS předpokládané termíny dokončení stavby dodrží. Na základě této 

informace si zhotovitel Libereckého kraje ladil veškeré kapacity a subdodavatelské firmy na zahájení prací od 

4. 4. 2018. 

- Aby stavba Libereckého kraje plynule navázala na stavbu VHS Turnov, byla zaslána zhotoviteli akce 

rekonstrukce silnice dne 19. 3. 2018 pozvánku na předání staveniště na den 4. 4. 2018. Po dohodě všech 

přítomných stran bylo konstatováno, že předešlá stavba (investor VHS Turnov) je ve stavu značné 

rozpracovanosti a převzetí staveniště bylo posunuto na 9. 4. 2018.  

- Dne 9. 4. 2018, i když předchozí stavba nebyla dokončena, převzal zhotovitel Libereckého kraje staveniště a 

zahájil stavební práce na rekonstrukci silnice. Bohužel po zahájení prací jsme byli nuceni dne 12. 4. 2018 

stavbu přerušit, neboť na stavbě docházelo k obrovským koordinačním uzlům, kdy nebylo možno smysluplně 

zahájit zemní a bourací práce. Zhotovitel investora VHS Turnov (1.JHS) v té době prováděl výkopy 

kanalizačních šachet páteřní sítě a výkopy kanalizačních a vodovodních přípojek. 

- 10. 5. 2018 byly naším Zhotovitelem stavební práce opět zahájeny.  

- Dne 14. 5. 2018 - 17. 5.2018 byly stavební práce opět přerušeny a to z důvodu opravy nefunkční kanalizace, 

kterou prováděla před naší akcí Libereckého kraje firma 1.JHS v prostoru u č.p.188  (ucpaná kanalizace). 

Stavbou nebylo možno skrz toto místo přejíždět a z druhé strany byly naším zhotovitelem již provedeny 

bourací práce na mostě přes náhon – tzn. zhoršený přístup na stavbu. 

- Následně byly práce zahájeny, bohužel dne 28. 5. 2018 byly stavební práce opět zastaveny z důvodů zjištění 

nesrovnalostí ve výškách obrubníků v celém rozsahu 1. etapy stavby (chyba projektanta ve zpracované 

dokumentaci PDPS). Při osazení obrubníků dle projektu nebyly příčné a podélné sklony chodníků v souladu 

s požadavky NIPI. Následně 29.5. a 30.5. proběhlo nové geodetické zaměření celé stavby s návazností na 

všechny vjezdy, vstupy do objektů, přechody a veškerá napojení na stávající komunikace. Na základě tohoto 

zaměření došlo k aktualizaci realizační dokumentace stavby (4.6.2018), veškeré prozatím položené obruby byly 

vybourány a 9.6. byla zahájena stavba opětovnou pokládkou kamenných obrub. 

- V mezi čase byl na prostor 2. etapy opět vpuštěn investor VHS Turnov – zhotovitel 1. JHS, jelikož bylo při 

stavbě zjištěno, že v ulici Palackého chybí odkanalizování 1 objektu. KSS LK i zhotovitel vyšel v tomto 

případě vstříc, jelikož by po rekonstrukci silnice nebylo možné objekt ke kanalizaci připojit – nový povrch 

komunikace.  

- V době 31. 5. 2018 – 5. 6. 2018, byla v prostoru staničení 0,140 (č.p.175, u Hospody) firmou 1.JHS vykopána 

stavební jáma za účelem opravy celé kanalizační přípojky k objektu hospody (byl zjištěn špatný spád 

kanalizační přípojky). 
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- Od 6. 6. 2018 do 17.6.2018 nám stavební práce opět značně komplikovala stavba VHS Turnov, kdy na třech 

místech 1.etapy naší stavby byly vykopány 3 ks montážních jam zá účelem propojení vodovodu, desinfekce, 

odebrání vzorků vody a jejich rozbor. Tyto práce probíhaly do 17.6., kdy byly stavební jámy zasypány. Pro naší 

stavbu znamenaly celkem 4 dny přerušení prací ( 7.6., 15.-17. 6. 2018 ) 

- Ve dnech 16.7. při zemních pracích 2. etapy stavby byly objeveny poničené a rozpraskané 3 ks kanalizačních 

šachet, které nebyly předmětem této stavby. Následovalo bezvýsledné jednání s VHS Turnov ohledně jejich 

výměny a nakonec investor 1.8.2018 rozhodl a stávající porušené šachty byly odkopány, vybourány a 

nahrazeny novými. Tyto vícepráce proběhly 2.-5. 8. 2018.  

 

- V souběhu s našimi stavebními pracemi byly po oboustranné dohodě prováděny práce společností PAMICO 

(původně nebyly avizovány), která potřebovala v prostoru chodníků ul. Palackého provést pokládku nových 

optických kabelů včetně přípojek k objektům. Společnosti PAMICO, resp. městu Turnov jsme v tomto ohledu 

vyšli vstříc, a to z důvodu, že by bylo nesmyslné, aby tyto činnosti byly provedeny po dokončení našich prací a 

nové chodníky by byly opět rozkopány. Tyto dodatečné práce měly dopad do omezení našich prací. V  první 

etapě byly práce PAMICO provedli v souběhu s přerušením 14.5.2018 - 17.5.2018, kdy byla firmou 1.JHS 

opravována kanalizace u č.p. 188. V 2. etapě stavby však již došlo ke kolizi  - dne 16.8. (překopání ulice 

Koňský Trh, nemožnost osazovat obrubníky a krajníky), 20.8. a 28.8. (Abigail Horákové a Trávnice).  

Po všech výše uvedených problémech postupně ze stavby odcházely zasmluvněné firmy na dláždění a další činnosti, 

jelikož v průběhu času si našli jinou, okamžitou práci bez jakýchkoliv prostojů.  

 

Současnost: 

- Souhlasíme s názory a stížnostmi místních obyvatel, prodejců, podnikatelů atd., že jim touto rekonstrukcí 

vznikly nemalé obtíže. Na druhou stranu by si měl každý člověk uvědomit, že tato stavba se nedá prakticky 

etapizovat, a to ať v podélném směru, nebo příčném směru a navíc se zohledněním rekonstrukce mostu 

v rozsahu v jakém byla naprojektována a požadovanými funkčními průjezdy křižujícími ulici Palackého. Jediná 

možnost, jak lze tuto rekonstrukci smysluplně provést je při plné uzávěře, tzn. s ještě výraznějším dopadem na 

chod provozoven a nemožností zajistit jejich obsluhu a parkování jiných vozidel a strojů než stavby. 

- Je potřeba si uvědomit, že jde o kompletní rekonstrukci komunikace i chodníků významně ovlivněnou 

historicky (výškově) nejednotným uspořádáním vstupů a vjezdů a zprohýbanou niveletou vozovky. 

- Je mnohdy komplikované v omezeném prostoru zrealizovat zabezpečení přepravy pro chodce, cyklisty nebo 

ženy s kočárky. Zhotovitel musí odkopat celé vozovkové a chodníkové souvrství v mocnosti 60 cm, resp.30 

cm, navíc s množstvím šachet, vpustí inženýrských sítí. Ke komplikacím přispívá nutnost koordinace s dalšími 

společnostmi - VHS - Jizerskohorská (páteřní síť kanalizace včetně přípojek, a páteřního rozvodu vodovodu), 

PAMICO (optický kabel).  

- V současné době probíhá na 2. etapě (úsek od mostu přes náhon po kruhový objezd) rekonstrukce chodníků. 

- Na stížnost chaotického pohybu chodců bylo uskutečněno jednání s firmou FIRESTA, které byla zdůrazněna 

nutnost zajištění bezpečného provedení chodců vč. kočárků. 

- Na víkend 22. 9. 2018 – 23. 9. 2018 je naplánována úplná uzavírka komunikace pro pokládku gumoasfaltu 

v obrusné vrstvě.  

- Následně budou realizovány dokončovací práce.  

- Ukončení akce se předpokládá ke konci září 2018.   

Vyjádření k náhradám: 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provoz na pozemních 

komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen a nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu 

vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. Příslušný silniční správní úřad, což je v tomto konkrétním případě 

Městský úřad Turnov v rámci povolování dopravního omezení, musí dbát na to, aby dopravní omezení bylo v co 

nejkratším termínu. Liberecký kraj v rámci žádných dopravních opatření nekompenzuje případné ztráty z důvodu 

dopravních omezení na silnicích v jeho vlastnictví. Kraj má v současnosti nadále cca 850 km silnic v nevyhovujícím 

nebo havarijním stavu a je problematické vůbec zajistit finanční prostředky na jejich správu a údržbu tak, aby se 

neprohluboval nevyhovující stav silnic.  
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V diskusi zaznělo: 

Palackého ulice: 

Stavba Palackého ulice má být hotova do konce září 2018. Stála cca 24 mil.Kč (bez investic do vodohospodářských 

sítí). Zpoždění vzniklo díky neochotě obou firem koordinovat své práce, VHS Turnov skončila o měsíc později, další 

zpoždění bylo vinou špatného projektu, nedostatku pracovních kapacit, výstavbou optické sítě a stavbou nové 

kanalizační přípojky k čp.193. 

Zákon neumožňuje platit náhrady za ušlý zisk majitelům obchodů a nemovitostí. Občané a podnikatelé za to 

nemůžou. Navrhuji, aby poškození občané (podnikatelé) měli například odpady na rok zdarma. Zavinění se hledá 

velmi složitě. VHS Turnov nakopala staré renesanční domy, stavbu do zdrželo. Všichni byli nervózní, protože se na 

komunikaci nic nedělo. Náhradu za město - to ani neumíme. Tím bychom zakládali velký precedens do budoucna. Je 

to velmi mrzuté, chtěli bychom to dělat lépe. Máme jednu z nových komunikací, kde by mohlo být ticho, a kam by 

lidé radostně chodili. VHS Turnov nesplnila termín, proto musí zaplatit penále. Penále se může použít na tyto 

výdaje, na výdaje obchodníků. Odpady zdarma by se z toho mohly poplatit. VHS Turnov není organizace města. 

Chodilo se tam v hrozných podmínkách – neuhlídalo se to. Palackého ulice je jediným průchodem do města. Pořád 

musíme brát zřetel na to, že tam žijí a bydlí lidé. Na společném jednání se společností, která stavbu provádí, jsme se 

snažili zajistit hladký průběh stavby. V Palackého ulici jsme kolikrát řešili kvalitu a hlučnost kostek. Hlučnost 

z hlediska bydlení byla pro občany opravdu zatěžující. Chápu všechny ty, co tam bydlí a co tam podnikají, protože 

jejich situace je určitě těžko snesitelná. Věřím, že až bude hotovo, že za půl roku si na tyto problémy nikdo 

nevzpomene. Jsem ráda, že to konečně skončí. 

 

Nádražní ulice: 

Smlouva na Rekonstrukci Nádražní ulice a silnice II/610 byla schválena Radou Libereckého kraje 18.září. Rada 

města Turnova ji schválila 20. září 2018. Práce bude provádět konsorcium firem Eurovia CS, a.s. a STRABAG, a.s. 

za cenu cca 205 mil.Kč vč. DPH, podíl Turnova je 18 mil.Kč vč. DPH. Očekávané zahájení prací je na jaře 2019. Do 

té doby bude fungovat Nádražní ulice za stávajících dopravních opatření, pakliže se nepodaří omezit průjezd 

nákladních automobilů, o který požádalo Město Turnov. 

Kanalizace v Nádražní ulici není nic proti ničemu. Vše je velmi složité zkoordinovat. Jsem rád, že se nám podařilo 

získat stavební povolení a dotaci. Ideální stav by byl, kdyby se dokončila stavba sítí. Každá takováto stavba je roky 

příprav a shánění finančních prostředků. Přeji Libereckému kraji a občanům hodně trpělivosti. Jak z toho ven? 

Peníze za penále se vrátí do rozpočtu? Byl by to dobrý precedens, kdyby se tyto peníze rozdali mezi poškozené 

podnikatele. 

 

Vystoupila p. xxxxxxxxxx, která není občankou města Turnova, proto zastupitelé hlasovali o možnosti jejího 

vystoupení na zasedání ZM. (hlasování: 23/0/0) 

Děkuji zastupitelstvu, že mi umožnili promluvit. Teď chci říct názor nás obchodníků. Ta stavba je hrůza. 

Upozorňovali jsme na to, že ty chodníky jsou nějak zvláštně postavené, ale ten projekt přeci musel někdo schválit. 

Získali jsme dva bannery, jeden byl však odcizen a nebyl nahrazen bannerem novým. Dnes nám celý den řezali 

kostky, to co jsme tam uklidili, tak to můžeme uklidit znovu. Myslím, že by penále mělo být rozděleno mezi nás 

obchodníky. Produktivita práce je také strašná. Jeden dělník dělá kostky, ostatní stojí opřeni o lopaty. Kolikrát jsem 

tam viděla lidi, kteří spadli hlavou na kostky. Mezi malým a velkým mostem se u naší strany nedalo chodit a nikdo 

se tím nezabýval. Stavba měla být dokončena již v červenci a neustále se tam něco předělává. 

 

3. Hrad Valdštejn - žádost o zařazení akce do PZAD 2019 na Ministerstvu kultury   
 

Rozprava:  
      V roce 2017 byla oslovena společnost STRIX Chomutov k provedení geotechnického průzkumu a pasportizaci 

skalního podloží pod areálem hradu Valdštejn. Průzkum skalního podloží byl zadán na základě zjištění nových 

prasklin a odlamujících se kusů skály. Pravděpodobně v důsledku působení kořenového systému vzrostlých borovic 

docházelo k odpadávání materiálu. Termín podání žádosti do PZAD na rok 2019 je do 30. 9. 2019, přičemž žádost 

musí obsahovat souhlas příslušného odboru Krajského úřadu Libereckého kraje a Národního památkového ústavu 

v Liberci. Podmínkou žádosti je usnesení zastupitelstva o zajištění financování této akce. Město bude žádat o 

700.000 Kč a příslib finančního příspěvku z MK by měl být známý přibližně v únoru 2019. Pokud bude na jaře 2019 

vypsaný dotační titul na Libereckém kraji, zažádá město o finanční příspěvek 250 tis. Kč.  
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Odhad financování akce: 

  Kč bez DPH 

Ministerstvo kultury ČR  700.000,- 

Liberecký kraj  250.000,- 

Rozpočet města       162.713,- 

Celkové náklady akce (pro žádost o dotaci)  1.112.713,- 

   

Instalace geotechnického monitoringu  279.100,- 

Celkem náklady města s instalací geotechnic. monit.  441.813,- 

 

Diskuse: p. Soudský 

 

V diskusi zaznělo: 

Jen chci upozornit na to, že se mi na disku, odkud stahuji materiály, objevuje „Rada Města Dobříše“. Tak jen pro 

upozornění. 
 
 

 

usnesení ZM č. 243/2018 
 

ZM schvaluje  

realizaci akce „Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční 

spoluúčastí ve výši min. 40% z rozpočtových nákladů na této akci v roce 2019. 

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

usnesení ZM č. 244/2018 
 

ZM schvaluje  

po realizaci stabilizace skalního podloží instalaci geotechnického monitoringu s ročním sledováním skalního bloku 

pod hradem Valdštejn v nákladech 279.100,- Kč hrazené z rozpočtu v roce 2019. 

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

4. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov   
 

Rozprava:  
      Předkládáme žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 290 000 Kč, která má být určena na realizaci části investiční akce s názvem Turnov – opravy VH 

sítí v ul. Palackého dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 9/2017 zpracované společností Valbek, spol. s r.o. 

VHS Turnov zajišťuje provozování, rozvoj a péči o vodohospodářský majetek a členské obce svazku pravidelně 

přispívají na investiční aktivity VHS Turnov realizované na území členské obce. Rozsah investiční akce je určen 

projektovou dokumentací, související výzvou veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele. V souvislosti s uvedenou 

investiční akcí vznikla při provádění stavby potřeba prodloužení kanalizační stoky KT DN 250 v délce 42 m, aby 

mohlo dojít k napojení také domu č. p. 193 (projektová dokumentace toto prodloužení neobsahovala). Předmětem 

žádosti o dotaci je pouze finanční příspěvek na realizaci tohoto dodatečného prodloužení kanalizace, které bude s 

dodavatelem stavebních prací řešeno jako vícepráce při provádění díla. Dodavatelem stavby je firma 1. 

jizerskohorská stavební společnost, s. r. o. Technický dozor stavebníka zajišťuje Ing. Libor Kinčl. Realizace stavby 

proběhla od února do července 2018. Cena díla je podle nabídky a smlouvy zhotovitele stanovena na 3 097 097,- Kč 

bez DPH. Cena víceprací na realizaci prodloužení kanalizace je stanovena na 350 000,79 Kč bez DPH. Majitel domu 

č. p. 193 se bude finančně podílet na výstavbě kanalizace a napojení částkou 250 000 Kč. Město Turnov poskytne ze 

svého rozpočtu 40 000 Kč a VHS Turnov uhradí rozdíl mezi cenou prodloužení kanalizace a dotací města, tj. 

60 000,79 Kč. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 245/2018 
 

ZM rozhodlo 

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 290 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na výstavbu nového kanalizačního řadu a přípojky pro dům čp. 193 v Palackého ulici v Turnově v 

rámci realizace části investiční akce Turnov – opravy VH sítí v ul. Palackého a zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-013, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. Použití individuální dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 

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

5. Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      O možnosti odkupu pozemku parc. č. 1756 o výměře 70m2, k. ú. Turnov od společnosti TopDesign Stavby s.r.o. 

(dále také společnost), v ulici Pod Stránkou, již jednala rada města dne 16. 5. 2018. Tento pozemek město potřebuje 

pro zprůchodnění ulic Pod Stránkou a Tázlerova a možnosti opravy mostku mezi těmito ulicemi. Společnost až nyní 

vyslovila souhlas s odprodejem pozemku p.č. 1756, k. ú. Turnov o výměře 70 m2 za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek 

parc. č. 1756 v k. ú. Turnov, ve vlastnictví společnosti TopDesign Stavby s.r.o., je v současné době zatížen 

Zástavním právem k zajištění pohledávky na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z.  ze dne 29. 

11. 2017. Právní účinky zápisu ke dni 30. 11. 2017. Zápis proveden dne 04. 01. 2018. Je tedy nutné vyřešit zrušení 

zástavy před uzavřením kupní smlouvy. Společnost TopDesign Stavby s.r.o. byla na tuto věc upozorněna a vyzvána 

k řešení tohoto závazku. 

 
Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 246/2018 
 

ZM schvaluje 

odkup pozemku parc. č. 1756, o výměře 70m2 v k. ú. Turnov od společnosti TopDesign Stavby s.r.o., IČ 27345866, 

do vlastnictví města Turnova. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí společnost TopDesig Stavby 

s.r.o.  

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

6. Odkup části pozemku pod chodníkem parc.č. 2540/2   
 

Rozprava:  
      Na základě jednání pana starosty s paní xxxxxxxxxxx, resp. jejím bratrem panem xxxxxxxxx, který ji zastupuje 

předkládáme zastupitelstvu města k projednání odkup části pozemku parc. č. 2540/2 v k. ú. Turnov, která je 

zastavěna chodníkem ve vlastnictví města Turnova. Na základě dohody mezi vlastníkem pozemku a městem byl 

objednán geometrický plán, který zhotovila Geodezie Český ráj GP s.r.o., pod číslem 4383-92/2018, na odměření 

části pozemku pod chodníkem. Nově oddělený pozemek dostal parcelní číslo 2540/5, výměra 15m2 v k. ú. Turnov. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 247/2018 
 

ZM schvaluje 

odkup pozemku parc. č. 2540/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15m2, za cenu obvyklou ve výši 100,- 

Kč/m2, tj. celkem 1.500,- Kč od paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx. Správní poplatek i náklady spojené s 

odměřením pozemku uradí město Turnov.  

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

7. Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  
      Na základě podané nabídky předkládáme zastupitelstvu města k projednání přijetí daru pozemkové parcely č. 

841/3 o výměře 50m2, v k. ú. Daliměřice. Pozemek se nachází pod chodníkem ve vlastnictví města Turnova a částí 

komunikace ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR v ulici Bezručova, Turnov. 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 248/2018 
 

ZM schvaluje  

přijetí daru - pozemek parc. č. 841/3, o výměře 50m2,  k. ú. Daliměřice, který je pod chodníkem ve vlastnictví města 

Turnova a částí komunikace ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, od paní xxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxx. Město Turnov uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

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

8. Prodej pozemku parc.č. 2777/2 v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      Bod byl stažen z programu jednání. 

 

9. Výstavba domova se zvláštním režimem a demolice domu čp. 1001 a čp. 1002   
 

Rozprava:  
      Dne 27. 9. 2017 jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních (MPSV) věcí dopis, ve kterém nás informují o 

získání dotace na Alzheimer centrum u Domova důchodců Pohoda. Jedná se o částku 31,049 mil. Kč, kterou je 

možno použít na stavbu a vybavení. Financování je nastaveno v poměru 75/25. Z toho vyplývá spoluúčast města v 

min. výši 10,349 mil. Kč. Kolaudace objektu musí být provedena do konce roku 2020. Udržitelnost projektu je 10 

let. Jedná se o zařízení pro 24 klientů.  Po jednání ZM dne 25. 1. 2018 byla zahájena projektová příprava na realizaci 

záměru výstavby Domova se zvláštním režimem. Ve výběrovém řízení byla vybrána projektová kancelář 

ŘEZANINA a BARTOŇ s.r.o. za celkovou cenu 1 195 480,-Kč vč. DPH. K dnešnímu dni je vyhotovena projektová 

dokumentace pro společné územní a stavební řízení, probíhá inženýrská činnost pro vydání povolení a zároveň 

pokračují práce na dokumentaci pro provedení stavby. Zároveň s touto dokumentací byla zahájena projektová 

příprava na demolici objektů čp. 1001, 1002 5. května, Turnov a je požádáno o vydání demoličního výměru. 

Rozpočet na demolici je stanoven na částku 6 295 tis. Kč vč. DPH. V souladu s usnesení rady města RM č. 73/2018 

ze dne 7. 2. 2018 OSM zahájil jednání s nájemníky domu čp. 1001 a čp. 1002 a nabídl jim náhradní bydlení v 

domech ve vlastnictví města. Demolice čp. 1001 a 1002 by měla proběhnout v termínu 01-03/2019, vyklizení garáží 

v termínu 11-12/2018 a samotná výstavba Alzheimer centra pak v termínu 03/2019-03/2020. 

 

Diskuse: p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: 

Chci poděkovat za podporu tohoto projektu. Vůbec jsme nedoufali, že bychom byli na konci volebního období 

takhle daleko. Všem velmi děkuji i za další podporu v sociální oblasti a doufám, že i příští zastupitelé budou takto 

rozvíjet sociální oblast. 

 

usnesení ZM č. 249/2018 
 

ZM schvaluje  

zařazení demolice domů čp. 1001 a čp. 1002 - 5. května Turnov do rozpočtu roku 2019 v předpokládané výši 6  000 

tis. Kč. 

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

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. Technická 

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

vzdálenosti cca 250m. Prodej pozemků pro bytové domy formou výběrového řízení, obálkovou metodou na základě 

vyhlášení záměru prodeje a specifikovaných podmínek prodeje i výběrového řízení. Uzavření smlouvy o smlouvě 
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budoucí s vítězem výběrového řízení a po splnění stanovených podmínek uzavření kupní smlouvy a převod pozemků 

do vlastnictví kupujícího. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Máme to 50 na 50. Když to vyhlásíme, budeme na konci listopadu vybírat. To v dnešní době projektují kanceláře tak 

rychle? Není problém, abychom termín podání nabídek odložili třeba na únor příštího roku. Souhlasíme, posuneme  

to na leden roku 2019. 

 

usnesení ZM č. 250/2018 
 

ZM schvaluje 

vyhlášení záměru prodeje (formou uzavření smlouvy budoucí kupní a následné kupní smlouvy) částí pozemků parc. 

č. 1660/1 o výměře části cca 4133m2 a parc. č. 1660/6 o výměře části cca 362m2, oba pozemky v kat. území 

Turnov, obec Turnov, evidované na LV č. 10001u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Semily  pro výstavbu bytových domů, která bude realizovaná spolu s rozšířením komunikace v ulici U Tří svatých s 

jednostranným chodníkem včetně veřejného osvětlení a rozšířením počtu parkovacích stání v ulici Rubínová, obec 

Turnov.  

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

11. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme opětovně žádost spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (dále jen TJ Turnov) o individuální 

dotaci ve výši 250 tis. Kč. Dotace má být určena na opravu střechy na turistické chatě v Kořenově čp. 201, která je 

ve vlastnictví spolku TJ Turnov. TJ Turnov žádal město Turnov o dotaci ve výši 300 tis. Kč na stejný účel již 

v dubnu 2018. V této žádosti o dotaci uvedl celkové náklady na opravu střechy 361 tis. Kč a svou finanční 

spoluúčast 61 tis. Kč.  

Současný stav střešní krytiny na objektu je ve velmi špatném stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci (výměnu 

střešní krytiny). Celkové předpokládané náklady na rekonstrukci střechy jsou spolkem odhadnuty na 361 tis Kč. 

V předběžném rozpočtu je zahrnuta nová krytina 174 tis. Kč, demontáž staré a montáž nové krytiny včetně 

hydroizolace 134 tis. Kč, výroba a montáž klempířských doplňků 28 tis. Kč a ostatní náklady spojené s opravou 

střechy 25 tis. Kč. Spoluúčast spolku na nákladech činí celkem 61 tis. Kč. TJ Turnov (zaměstnanci spolku) se dále 

bude podílet na opravě střechy i nefinanční svépomocí (tj. zajištění stavebních příprav, opravy komínu, likvidace 

krytiny, likvidace větracích stoupaček, stavebního dozoru atd.). TJ Turnov žádá o spolufinancování této 

rekonstrukce z rozpočtu města Turnov částkou 250 tis. Kč. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke, p. Uchytil. p. Hudec, p. Kordová, p. Zikuda, p. Báča, p. Červinková, p. Svobodová 

V diskusi zaznělo: 

Podobným způsobem už dalo město dotaci na objekt mimo k. ú. Turnov? Ano, myslím, že to bylo 50 tisíc na střechu 

chaty gymnázia. Bylo to v jiném volebním období. Příští zastupitelstvo bude čekat nelehký úkol. Aby sportovní 

komise měla svou roli a byla brána vážně. Ve sportovní komisi jsme dva zastupitelé. Souhlasím, aby se v příštím 

volebním období zavedl výbor pro sport. Je pravda, že se mi nelíbí, aby místostarostka dělala šéfovou této komise. 

Měli bychom to probírat s odborem školství. Předkládáte si to tam, jak chcete. Za mě vám můžu odpřisáhnout, že 

odbor školství, kultury a sportu nic nemění. I mě se líbí sportovní výbor. Situace mě nadzvedává ze židle. Komise je 

vždy poradním orgánem, výbor udělá víc. Když jsme tu už tuto žádost měli, podíval jsem se na stránky TJ. Noc za 

90 do 130 korun svědčí o špatném hospodaření. Pokud by se cena pohybovala i o 100 korun více, pořád  by to bylo 

levné, a na střechu by se prostředky najednou našly. Pokud tuto žádost odmítneme, problém se nám stejně jednou 

vrátí. TJ na toto nemá. Částka bude daleko vyšší. Chata není pro výdělečnou činnost, ale sportovci by se nad tím 

měli zamyslet. 250 tisíc není tak mnoho a chatu využívají především turnovské děti. 
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usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM rozhodlo 

o poskytnutí individuální dotace ve výši 250 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na 

opravu střechy na objektu čp. 201 v obci Kořenov a zároveň a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov č. 7-18-014, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. Použití individuální dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/4/11] 
  

12. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018   
 

Rozprava:  
      Předkládáme k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 4.650 tis. Kč, v této částce je zejména: 

navýšení v daňových příjmech o 3.345 tis. Kč, navýšení v nedaňových příjmech o 207 tis. Kč, snížení v kapitálových 

příjmech o 928 tis. Kč, navýšení v transferech – získané dotace ve výši 2.026 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 4.650 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 6.272 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

snižují o 1.622 tis. Kč.  

Rezerva na rok 2019 ve výši 18,85 mil. Kč na ř. 398 – pro stavby VH, rekonstrukce ZŠ Mašov a fasáda gymnázium. 

Rezerva na řešení krizových situací na ř. 399 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. 4 zůstává ve výši 1,1 mil. Kč, viz ř. 400 –  

Financování zůstává na částce 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. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Řádek 434. Rada Města v květnu udělila výjimku za půl milionu. Proč se to jmenuje „Nové projekty“? Pamatuji, že 

jsme projekty chtěli zlevnit. Přijde mi to kontraproduktivní. Studie, která byla zpracována, se líbila jak občanům, tak 

i Vám. ZM mně pověřilo hledat výrazně levnější řešení, proto jsme zvolili ověřené architekty, aby celý projekt 

dotáhli do cíle. 

 

usnesení ZM č. 251/2018 
 

ZM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 4 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 403.469.173 Kč, navýšením o částku 

5.612.148 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 491.020.285 Kč, navýšením o částku 5.612.148 Kč, a financování 

ve výši 87.551.112 Kč. 

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

13. Odpis pohledávek   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám materiál týkající se pohledávek Města Turnova.  Odbor správy majetku žádá o odpis 2 

nedobytných pohledávek za dlužné nájemné včetně služeb + příslušenství (poplatky z prodlení) po lhůtě splatnosti 

ve výši 165.648 Kč + příslušenství. „POHLEDÁVKY NAVRŽENÉ K VZDÁNÍ SE PRÁVA A PROMINUTÍ 

POHLEDÁVKY Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů má zastupitelstvo vyhrazeno v 

§ 85 rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20000,-Kč.“ 
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Návrh na odpis nedobytných pohledávek po lhůtě splatnosti, a to: 

- za dlužníkem panem xxxxxxxxxxxxxxxx, pohledávky za nájem bytu ve výši 40.741 Kč, vyúčtování služeb ve výši 

1.184 Kč a poplatky z prodlení ve výši 98.769,34 Kč. 

- za dlužníkem panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pohledávky za nájem bytu ve výši 52.000 Kč (dlužné nájemné je 

k datu březen 2015, kdy se pán odstěhoval z městského bytu) a vyúčtování služeb ve výši 71.723 Kč. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 252/2018 
 

ZM schvaluje 

vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči panu xxxxx ve výši 41.925 Kč včetně příslušenství z titulu dlužného 

nájemného z důvodu její nevymahatelnosti.  

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

usnesení ZM č. 253/2018 
 

ZM schvaluje 

vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči panu xxxxxxx ve výši 123.723 Kč včetně příslušenství z titulu 

dlužného nájemného z důvodu její nevymahatelnosti. 

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

14. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Vystoupil p. xxxxxxx: 

Chtěl bych tu narazit na projekt výstavby na Šetřilovsku. Je to kostlivec, který by mohl vypadnout na nové 

zastupitelstvo. Prodej těchto pozemků byl určen na výstavbu restaurace a hotelu. Vznikla studie, která si vyžádala 

prodej pozemku dalšího, aby mohla vzniknout parkovací místa. Výzva byla ušitá na míru a byla upravená. Přibyly 

tam další sankce. Všechny paramenty jsou odrazující, aby tento objekt nekoupil někdo jiný. Buď se to mělo prodat 

na přímo, nebo to vůbec neprodávat. Chtěl bych se také zeptat na 2 lípy, jestli budou pokáceny. V kupní smlouvě je 

ukotveno, že nevznikne bytový dům? 

 
Jsem ochoten Vám poskytnout písemnou. Nicméně smlouva je uveřejněna v centrálním registru smluv nebo 

v podkladech pro zastupitelé, které jsou uveřejňovány na webu města. xxxxxxxxx prezentoval svůj záměr na 

zastupitelstvu města. Část byla změněna na dopravní plochu. Lípy jestli zůstanou, nedokážu říci. Územní řízení bude 

prováděno dle stavebního zákona. 

 

15. Přestávka   

            

16. Obecně závazné vyhlášky města   
 

Rozprava:  
      Jedním z problémů města je konzumace alkoholu na veřejnosti a volné venčení psů v městských parcích. S tím 

souvisí četné zásahy městské a státní policie.  

1. Konzumace alkoholu na veřejnosti je spojena s nepořádkem, ničením mobiliáře, agresivitou a s tím 

souvisejícími zásahy policie a záchranné služby. V této chvíli je konzumace alkoholu na veřejnosti 

zakázána pouze na veřejně přístupných dětských hřištích. 

2. V případě volného pobíhání psů je velmi často kritizováno znečištění zeleně, ničení trávníkových ploch a 

trvalkových záhonů hrabáním, obava z ohrožení dětí a sportujících občanů. Do městských parků přitom 

město investovalo nemalé prostředky a je třeba je více chránit před některými nezodpovědnými občany. 

 

Regulace konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích je možná z důvodů zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, pokud se vzhledem ke konkrétním místním podmínkám jedná o činnost, která je způsobilá 

narušit místní pořádek. Zákaz však (v souladu s principem proporcionality) lze stanovit jen v nejméně omezujícím 

rozsahu, tzn. regulace by se měla vztahovat zásadně na určitá, ve vyhlášce vymezená místa, případně doby. 
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Ústavní soud shrnuje, že obec je oprávněna v režimu § 10 písm. a) zákona o obcích regulovat pohyb chovaných psů 

na veřejných prostranstvích nebo dokonce zakázat jejich volný pohyb na těchto prostranstvích, stejně jako je 

oprávněna rovněž v režimu § 10 písm. a) zákona o obcích regulovat pohyb chovaných psů na veřejných 

prostranstvích i pokud jde o způsob jejich pohybu (např. na vodítku), eventuálně vybavení náhubkem. Obec je 

rovněž oprávněna ukládat povinnosti v souvislosti s odklízením psích exkrementů na veřejném prostranství podle § 

10 písm. c) zákona o obcích. 

 

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

 

V diskusi zaznělo: 

Vyhlášky v této podobě bych čekal v roce 1987. Takováto restrikce mi přijde jako z nějaké jiné doby. Za těmito 

dobrými záměry je vždy skryta cesta do pekel. Přijde mi hrozné, že by si s sebou nemohl vzít do parku piknikový 

košík se šampaňským. Nemůžu pro toto hlasovat. Jestli chceme bojovat proti alkoholismu, tak bych byl pro jinou 

cestu. Stížnosti na mě přímo prší a ty v tom vidíš jenom omezování svobody. Nejsou tam uvedeny zdaleka všechny 

parky. Jsou to pečlivě vytipovaná místa. Okolo letního kina vídávám různé skupinky, ale nikdy jsem tam neviděl 

policistu. Využijme současné prostředky, které máme. Myslím tím státní a městkou policii. Chápu starostu, že tím 

chce uchránit určitou skupinku lidí.  Ale nechci to přirovnávat k totalitním dobám. Drogově závislých je na našem 

území taky docela dost. V parčíku u Billy je situace strašná. Teď tu vyhlášku určitě podpořím. Chování některých 

lidí se tu stupňuje. Uvidíme, jak to bude fungovat. Co se dělo letos na náměstí, bylo také strašné. A vyhlášku že se 

tam nesmí močit? Těžko! Nevěřím tomu, že to ten problém vyřeší. Problém se přesune někam jinam. Řešili jsme 

návštěvní řád parku. Aby policisté mohli zasáhnout, je k tomu potřeba ta vyhláška. Pokud konzumují zakázané látky, 

tak samozřejmě zasáhnout můžou. Myslím, že je škoda, že na jednání není přítomna policie. Není to jen taková 

vyhláška. Ta podpora by měla být široká. Situace je složitá. Nehnal bych to za každou cenu. Byla vyhláška 

konzultována s krajem? Ano, s ministerstvem vnitra. 

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnova, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 

podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/5/8] 
  

usnesení ZM - nebylo přijato 
 

ZM schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Turnova o zákazu konzumace alkoholických nápojů, kterou se zrušuje obecně 

závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanoví zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ze 

dne 28. 11. 2013.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/5/8] 
  

17. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám tímto k projednání návrh na přidělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální 

oblasti města Turnova - druhé kolo v roce 2018. Toto druhé kolo bylo vyhlášeno na základě usnesení Rady města 

Turnova, č. 364/2018 ze dne 31. 05. 2018, pouze pro sociální služby a pro organizace, které si nepodaly žádost v 

prvním kole. 

V rozpočtu města Turnova pro rok 2018 je schválena částka 1 100 000 Kč, zůstatek z minulých let je 725 573 Kč, 

celkem je tedy pro rok 2018 k dispozici 1 825 573 Kč. V prvním kole bylo rozděleno 957 000 Kč. Ve Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova je k 31.08.2018 částka 868 573 Kč. Ve druhém kole podala žádost jedna 

organizace - Most k naději, z.s. 
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Dne 16.08.2018 Správní rada posoudila podanou žádost dle předem schválených kritérií a navrhuje přidělit 

organizaci částku 50 000 Kč. 

Č. Žadatel Období Název a účel dotace 
Požadovaná 

částka dotace 

Návrh 

SFR 
Body 

1. Most k naději, z.s. 

1.1.2018 

- 

31.12.2018 

Terénní program pro lidi 

ohrožené drogou. 

- 

Podpora sociálních služeb. 

100 000 Kč 50 000 Kč 10 

 Celkem:   100 000 Kč 50 000 Kč  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 254/2018 
 

ZM schvaluje 

organizaci Most k naději, z. s., IČ 63125137, P. Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, příspěvek na sociální službu 

Terénní programy pro lidi ohrožené drogou ve výši 50 000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

z rozpočtu města Turnov č. 13/2018 a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

18. Žádost o dotaci do IROP - CLLD na projekt "Chodník Nádražní ulice Turnov"   
 

Rozprava:  
      V roce 2019 čeká Turnov rekonstrukce Nádržní ulice od železničního viaduktu k hranicím katastru Ohrazenic. 

Součástí akce je vybudování chodníku po obou stranách silnice. Kromě toho bude vybudována cyklotrasa a zálivy 

pro parkování. V současné době je v této lokalitě dokončena výměna kanalizace. Liberecký kraj vysoutěžil 

dodavatele rekonstrukce celé části trasy od Ohrazenic po napojení v Příšovicích na dálnici D10. Náklady na 

komunikace hradí Liberecký kraj, a to zejména z dotace Integrovaného regionálního operačního programu. 

Chodníky, cyklostezky a parkovací zálivy si obce hradí samy, případně také za pomoci dotačních titulů. Náklady na 

chodníky podél Nádražní ulice představují částku 4.319.457 Kč vč. DPH.  Dalšími náklady pro realizaci akce jsou 

technický dozor investora, příp. autorský dozor cca 100.000 Kč. 

 

Odhad financování stavební části projektu v Kč včetně DPH (bez omezení uznatelných nákladů na projekt) : 

Evropská unie + Státní rozpočet 95%   4 103 484 

Vlastní zdroje 5%   215 973 

Celkové způsobilé náklady 100%  4 319 457 

 

Odhad financování stavební části projektu v Kč včetně DPH při limitu 3 mil Kč na projekt: 

Evropská unie + Státní rozpočet 95% 2 850 000 

Vlastní zdroje 5% 150 000 

Celkové způsobilé náklady 100% 3 000 000 

     

Neuznatelné náklady - vlastní zdroje   1 319 457 

Celkem náklady města   1 469 457 

 

Diskuse: 0 
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usnesení ZM č. 255/2018 
 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Nádražní ulice Turnov“ do IROP - integrované projekty CLLD 

prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z 

rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování min. 5% z celkových uznatelných nákladů a případně 

neuznatelných nákladů akce potřebných k realizaci projektu. 

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

19. Žádost o dotaci do IROP - MŠ Zborovská - oddělení pro děti mladší tří let   
 

Rozprava:  
      Na základě novely školského zákona od roku 2020 měla obcím a městům vzniknout povinnost zajistit umístění 

dětí ve věku od 2 let v předškolních zařízeních. Město vytipovalo MŠ Zborovská Turnov, kde byly k dispozici 

prostory bytu, které jsou dostatečné a kde by třída mohla vzniknout.  Na konci roku 2017 byla zadána studie. V 

květnu 2018 byla zveřejněna aktualizace výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na rok 

2018, která obsahuje výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání. V červnu 2018 proběhlo ověření na CRR, 

že výzva bude skutečně vyhlášena. Předpokládá se vyhlášení výzvy v září 2018 a příjem žádostí pouze během října. 

Zájem rodičů o umístění dětí mladších tří let do mateřských škol je významný. Primárně máme zájem řešit situace, 

kdy dítěti chybí v momentě nástupu do mateřské školy několik měsíců k dosažení věku 3 let.  

 

Odhad financování projektu v Kč včetně DPH: 

Evropská unie + Státní rozpočet 90% 4 809 795 Kč 

Vlastní zdroje 10% 534 422 Kč 

Celkové způsobilé náklady 100% 5 344 217 Kč 

 

Město Turnov bude realizovat akci pouze za podmínky získání dotace. Ve Sbírce zákonů dne 16. srpna 2018 byla 

zveřejněna novela školského zákona, kterou dochází ke zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských 

škol, zájem o umístění ze strany rodičů ale trvá a ze strany Města je zájem o zkvalitnění prostředí našich MŠ 

v souladu s potřebami dětí této věkové skupiny. Na začátku roku 2018 proběhla anketa mezi rodiči ohledně zájmu o 

umístění dítěte mladšího tří let do MŠ. Počet respondentů 140 odpovídal počtu dětí v populačním ročníku. 32 % 

rodičů projevilo zájem o umístění, přičemž výrazně převažoval zájem o umístění MŠ zřizované městem. Častým 

zdůvodněním byla potřebnost nástupu do zaměstnání a problematické přijetí dítěte do MŠ v případě, že dosáhne 3 let 

v průběhu školního roku.  

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 256/2018 
 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „MŠ Zborovská, Turnov – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“ do 

Integrovaného regionálního operačního programu.  

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

usnesení ZM č. 257/2018 
 

ZM schvaluje  

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

akce potřebné k realizaci projektu „MŠ Zborovská, Turnov – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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20. Žádost o dotaci do IROP - CLLD na modernizaci základních škol   
 

Rozprava:  
      Na zastupitelstvu 25. 1. 2018 byla předložena informace o výsledku naší žádosti o dotaci v Integrovaném 

regionálním operačním programu (IROP) na modernizaci základních škol v Turnově. Projekt byl zařazen do 

náhradních projektů. Po letošním navýšení alokace v této výzvě se náš projekt posunul na 12. místo v seznamu 

náhradních projektů. Pravděpodobně už neproběhne žádné navýšení alokace a uvolnění náhradních projektů pro 

realizaci může být jen na základě úspor realizovaných projektů. Dále také byla podána informace o plánované výzvě 

v IROP – Komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD). Podle harmonogramu má být vyhlášena během září 2018 

výzva Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v IROP - (CLLD) 

prostřednictvím Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří s alokací cca 5,5 mil Kč. Žádosti budou přijímány 

během měsíce října 2018. Dotace činí 95% uznatelných nákladů. Dá se předpokládat, že budou žádat o dotaci další 

zájemci. Omezená alokace a zvýhodnění malých projektů limituje podávanou žádost do IROP-CLLD. Proto byly 

přehodnoceny náklady na jednotlivé odborné učebny (došlo ke snížení dodávek) a byl zohledněn bezbariérový 

přístup do základních škol. V ZŠ Žižkova bude realizován bezbariérový přístup v roce 2019 (viz usnesení ZM č. 

8/2018  ze dne 25. 1. 2018) a v ZŠ Skálova je využíván schodolez. V ZŠ 28. října se zatím nepředpokládá 

vybudování bezbariérového přístupu. Na základě výše uvedeného bude možné pro žádost o dotaci zvolit 

modernizaci učeben pouze ve dvou ZŠ, kde bude splněna podmínka bezbariérové dostupnosti učeben. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 258/5018 
 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace přírodovědných učeben na ZŠ Turnov, Skálova a ZŠ Turnov, 

Žižkova“ do IROP - integrované projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě 

přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování akce a kofinancování ve výši 

min. 5% z celkových nákladů akce potřebných k realizaci projektu.  

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

usnesení ZM č. 259/2018 
 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace jazykové učebny na ZŠ Turnov, Žižkova“ do IROP - integrované 

projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění finančních 

prostředků z rozpočtu města na předfinancování akce a kofinancování ve výši min. 5% z celkových nákladů akce 

potřebných k realizaci projektu. 

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

21. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva   
 

Rozprava:  
      Pro rok 2018 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 158.500 Kč. Doposud bylo rozděleno žadatelům o 

dotaci v I. výzvě celkem 124.300 Kč. K rozdělení mezi žadatele v II. výzvě tedy zbývá ve sportovním fondu 34.200 

Kč. V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 7 žádostí o dotaci, všechny v termínu stanoveném ve vyhlášení 

programu. Správní rada sportovního fondu na svém jednání dne 11. 9. 2018 posoudila došlé žádosti a navrhla 

podpořit 6 žádostí, jeden projekt se rozhodla správní rada nepodpořit. 
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Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení dotací: 

žadatel účel dotace 

 

předpokláda

né příjmy  

(bez 

požadované 

dotace) 

 

předpokláda

né výdaje 

požadovaná 

výše dotace 

NÁVRH 

DOTAC

E  

% 

z poža-

davku 

1. 

AC Turnov, z. s. 

IČ 00527271 

 

 

Hruštice 2018 – běžecký 

závod turnovských atletů na 

10 a 15 km 

(45. ročník, atletický stadion, 

cca 100 závodníků) 

 

4. 11. 2018 

30.000 

 

 

52.000 

 

15.000 

 
10.500 70 

2. 

Okresní rada 

Asociace školních 

sportovních klubů 

ČR Semily, p. s. 

IČ 01452061 

45. ročník Silvestrovského 

běhu v Turnově 2018 

(45. ročník, areál Maškovy 

zahrady, cca 120 závodníků) 

 

31. 12. 2018 

1.800 

 

 

7.800 

  

6.000 

 
5.200 87 

3. 

HC Turnov 1931, 

z. s. 

IČ 27003345 

 

Podzimní Dvojboj 2018  

(turnaj v ledním hokeji a 

fotbale, pro ročník 2007 a 

2008, účast 4 klubů) 

 

23. 9. 2018 

9.000 

 

14.000 

 

5.000 

 
3.500 70 

4. 

Klub lyžařů 

Turnov z. s. 

IČ 15044840 

 

Světový pohár v in-line 

slalomu  

(ul. Zborovská, 120 

závodníků-mezinárodní účast) 

 

2. - 3. 6. 2018 

125.000 

 

135.000 

 

10.000 

 
7.000 70 

5. 

Tělovýchovná 

jednota Turnov, z. 

s. 

oddíl Orientačního 

běhu 

IČ 15045528 

Otevřený přebor Turnova 

v orientačním běhu 

(areál Maškovy zahrady, 

určeno pro veřejnost všech 

věkových kategorií) 

 

2. 10. 2018 

10.000 

 

 

20.000 

 

 

10.000 

 
7.000 70 

6. 

Tělovýchovná 

jednota Turnov, z. 

s. 

IČ 15045528 

Nábor do oddílů mládeže TJ 

Turnov 

(hala TJ a přilehlé okolí, 8 

sportovních odvětví)) 

 

5. 9. 2018 

 

0 

1.461 

 

1.461 

 
1.000 68 

7. 

Tělovýchovná 

jednota Turnov, z. 

s. 

oddíl Kickboxu 

IČ 15045528 

Podpora účasti na MS v 

kickboxu 

(Řecko – MS v Kickboxu) 

 

25. - 21. 10. 1018 

18.600 

 

43.600 

 

25.000 

 
0 0 

CELKEM    72.461 34.200  

p. Svobodová a p. Soudský nahlásili střet zájmů. 
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Diskuse: p. Knížek, p. Sekanina. 

 

V diskusi zaznělo: 

Žádat třeba o 1000 korun mi přijde zcela neekonomické. Bylo by lepší udělat jen jedno kolo, aby se nerozdělovali 

takové drobečky. 

 

usnesení ZM č. 260/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10.500 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2018 – běžecký 

závod turnovských atletů. 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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 261/2018 
 

ZM rozhodlo 

o poskytnutí dotace ve výši 5.200 Kč pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky 

Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 45. ročník Silvestrovského běhu 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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 262/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3.500 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Podzimní Dvojboj 

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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 263/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov z. s., IČ 15044840 na projekt Světový pohár v 

in-line slalomu. 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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 264/2018 
 

ZM rozhodlo 

o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt 

Otevřený přebor Turnova v orientačním běhu. 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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 265/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt Nábor 

do oddílů mládeže TJ Turnov. 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) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 266/2018 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt Podpora účasti na MS v 

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

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

22. Zpráva o uplatňování Územního plánu Turnov   
 

Rozprava:  
      Územní plán Turnov vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 299/2014 ze dne 26. 06 .2014 s nabytím 

účinnosti 26.07.2014. Dále je platná Změna č. 1 Územního plánu Turnov, vydaná usnesením zastupitelstva města č. 

387/2017 ze dne 14. 12. 2017, s nabytím účinnosti 30. 12. 2017 (dále „Územní plán Turnov“). 

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování (dále jen pořizovatel) na základě 

§ 55 odst. 1 stavebního zákona zpracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov za uplynulé 4leté období, a 

to dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Součástí zprávy jsou pokyny pro zpracování Změny č. 2 

Územního plánu Turnov. Zpráva byla projednána s dotčenými orgány a respektuje jejich požadavky. Dále je 

respektováno stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství doručeného 

06. 09. 2018 a evidovaného pod ev.č. 51799/18-MUTU jako stanovisko příslušného úřadu podle § 47 odst. 2 

stavebního zákona, ve kterém je uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA).  

Na základě schválené zprávy o uplatňování vybraný zpracovatel (autorizovaná osoba) vyhotoví Návrh Změny č. 2 

Územního plánu Turnov vč. dokumentace SEA-vyhodnocení vlivů na životní prostředí rovnou pro veřejné 

projednání (u zkráceného postupu odpadá společné jednání). Řešeny budou pouze požadavky uvedené ve zprávě. 

Po veřejném projednání mohou následovat nepodstatné úpravy, nebo v případně podstatných úprav ještě opakované 

veřejné projednání, a následně bude moci zastupitelstvo města změnu vydat. Po vydání změny zpracovatel vyhotoví 

tzv. „Úplné znění Územního plánu Turnov po vydání Změny č. 2“, tj. územní plán se zapracovanou změnou 

v rozsahu měněných částí. Změna nabude účinnosti až zveřejněním Úplného znění Územního plánu Turnov po 

vydání Změny č. 2. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Bylo to projednáno na komisi pro rozvoj města? Ano, včera na jednání. 

 

usnesení ZM č. 267/2018 
 

ZM schvaluje  

Zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov. 

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

usnesení ZM č. 268/2018 
 

ZM schvaluje  

pořízení Změny č. 2 Územního plánu Turnov, a to zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

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

23. Čestné občanství a cena obce 2018   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám návrh na udělení Čestného občanství a Ceny obce pro letošní rok 2018. Ceny budou uděleny 

ve slavnostní den 28. října 2018 v Kulturním centru Střelnice.  
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usnesení ZM č. 269/2018 
 

ZM schvaluje 

udělení čestného občanství města panu Mgr. Daliborovi Sehnoutkovi. 

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

 

usnesení ZM č. 270/2018 

ZM schvaluje 

udělení ocenění Cena obce 2018 panu Dr. Jindřichovi Houžvičkovi a společnosti Crytur, s.r.o. ZM schvaluje 

finanční dar pro oceněného ve výši 50 000 Kč. 

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

 

24. Zpráva o činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 2015 - 2018
  

Rozprava:  
      Předkládám Zprávu o činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za roky (dále SHSČMS) 

2015 – 2018. Město Turnov je členem SHSČMS od roku 1991. 

 

Hlavními činnostmi SHSČMS jsou: 

1. navyšování finančních prostředků do dotačních titulů – především Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón. Vlivem aktivit Sdružení směrem k Poslanecké 

sněmovně P ČR došlo k navýšení finančních prostředků do Programu regenerace (2013 – 100 mil. Kč, 2014 

– 140 mil. Kč, 2015 – 148,3 mil. Kč, 2016 – 182,7 Kč, 2017 – 200,1 mil. Kč) 

2. příprava nového památkového zákona 

3. popularizace kulturního dědictví 

4. vzdělávání především svých členů 

5. Sdružení se připojilo k významným akcím roku 2018 

 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 271/2018 
 

ZM bere na vědomí  

předloženou Zprávu o činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 2015 – 2018. 

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

25. Kontrolní výbor   
 

Rozprava:  
      Předkládám závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru (KV) za rok 2018 a návrh finančního daru pro 

členy KV, který koresponduje s finančním darem za období 2010-14. Kontrolní a finanční výbor jsou ze zákona 

povinné. Činnost KV je časově náročná, dary jsou odstupňovány dle účasti na zasedáních, vypracování kontrolních 

zpráv, zápisů z jednání, účasti na výběrových řízeních města. 

 

Diskuse: 0 

usnesení ZM č. 272/2018 
 

ZM schvaluje 

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2018. 

 Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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usnesení ZM č. 273/2018 
 

ZM souhlasí  

s finančním darem členům kontrolního výboru dle návrhu. 

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

 

V Turnově dne 1. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Karel Jiránek 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Mgr. Otakar Špetlík 

ověřovatel zápisu 

 


