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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 29. 11. 2018  
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přítomni: Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 

Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal 

Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, 

MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, 

Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka:    

 

Ověřovatelé: 

 

Lukáš Bělohradský, Ing. Tomáš Roubiček 

Lukáš Bělohradský, Ing. Tomáš Roubiček 

 

            

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Radka Vydrová 

 

Daniela Weissová, Ing. Jaroslav Knížek 

 

Přítomno 9 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:  
      Zastupitel Jiří Mikula navrhl zařadit bod do jednání – Jmenování členů do výboru pro sport, za bod č. 3. 

Zastupitel Tomáš Špinka navrhl zařadit bod do jednání – Aktuální informace k pozemku za Vesnou, na konec 

jednání. Zastupitel Michal Kříž navrhl zařadit bod do jednání – Základní škola Mašov, na konec jednání. 
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17:05 – 17:40 

Usnesení ZM č. 314/2018 

 

ZM schvaluje  
doplněný program jednání. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0]  
 
 
 
 

    SCHVÁLENÝ PROGRAM   
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 
 

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

  2           Prezentace projektu Dostavby turnovského divadla a                                       Ing. Tomáš Hocke 

               rekonstrukce č.p. 151                         

  3           Zastupování města v jiných organizacích, kde je Město Turnov  

               členem 

  4          Jmenování členů do výboru pro sport – přidaný bod                             Jiří Mikula                                      17:40 – 17:50 

Záležitosti odboru správy majetku 

5 Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Ing. Tomáš Hocke 17:50 – 18:30     

6 Majetkové vypořádání pozemků Pod Stránkou, Turnov        

7 Odkoupení pozemků od soukromých vlastníků "Hruštice-Károvsko"        

8 Odkup pozemků na Daliměřicích pro budoucí komunikaci        

9 Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u 

Turnova 

       

10 „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ – schválení dodatku č. 1 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov 

       

11 Kupní smlouva k pozemku parc.č. 2546/14 v k.ú. Turnov - Povodí Labe, 

státní podnik 

       

12 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na 

akci „Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní 

akademii, hotelové škole a střední škole" 

       

13 Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Turnov, Mašovská ulice        

14 Příspěvky občanů                                                                                 18:30 – 18:35 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

15 Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících 

pravidel 

Mgr. Petra Houšková                                                                           18:35 – 15:55      

16 Program regenerace městské památkové zóny Turnov, 5. etapa - 2019 - 

2023 

Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

Ostatní 

17 Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajská 

nemocnice Liberec, a.s. 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           18:55 – 19:30      

18 Splátky dluhu        

19 Aktuální informace k pozemku – přidaný bod    

20 Základní škola Mašov – přidaný bod   

     
 

 

2. Prezentace projektu Dostavby turnovského divadla a rekonstrukce čp.151   
 

Rozprava:  

      Předkládám novému zastupitelstvu materiál týkající se jedné z hlavních a finančně náročných investičních 

priorit města, a to Dostavbě turnovského divadla a rekonstrukce čp. 151 včetně nástavby sálu.  

V této chvíli je vypracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Byla uskutečněna jednání s NPÚ. Probíhá 

inženýrská činnost. Byl proveden stavebně technický průzkum čp. 151. Územní rozhodnutí by mohlo být vydáno na 

přelomu března a dubna 2019. Zároveň probíhá zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení. V průběhu roku 2019 

by mohly být ukončeny projektové práce. Samotná stavba by mohla být realizována v roce 2020 a dále, dle priorit a 

rozhodnutí ZM. Náklady na stavbu se poněkud navyšují. Viz tabulka níže. 
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Diskuse: p. Kříž, p. architekt Trčka, p. architekt Pleskot, p. Hocke, p. Kunetka. p. Špinka 

 

V diskusi zaznělo:   

Zatím o tom mluvíte, jako o celkové stavbě. Dá se to rozdělit na 1. a 2. etapu? Jde primárně postavit přístavba 

divadla a časem postavit novou scénu?  

Určitě. Jenom bylo dohodnuto projektovat dohromady a samozřejmě myslet na tu možnost dělení. 

My se snažíme zatím to držet zvlášť. Je třeba říct, že realizace po etapách je velmi složitá, protože objekt číslo 151 

není v dobrém stavu. Něco s ním budeme muset udělat, protože si těžko dokáži představit, že bychom postavili 

městskou halu a uprostřed toho všeho nechali tento objekt. Další problém je, že ve chvíli, kdy bychom postavili 

městskou halu a měli potom následně dostavovat novou scénu, tak to bude velmi složité, protože ten manipulační 

prostor, který nám vznikne mezi novou scénou a stávající zástavbou, je skutečně velmi malý. A pominu obecně to, 

že budeme stavět v samotném centru města, které bude velmi zatíženo stavbou.  

Vy jste říkal, že se bude dělat nová scéna, budou se tam dělat nové stěny nebo se nějakým způsobem vyztuží? Je to v 

tom předpokládaném rozpočtu 93 milionů, nebo se tam bude, pokud by se to dělalo najednou, cena razantně 

zvyšovat? 

Nepředpokládali jsme, že by stávající konstrukce domu 151 byly použity úplně bez jakýchkoli úprav. Takže jsou 

předpokládány nějaké peníze na zpevnění a nyní se přikláníme k způsobu vkládání stěn, protože se nám to zdá 

racionálnější z hlediska finančních nákladů.  Ještě je jedna verze, kterou statici taky zkoumali, že by se celá scéna 

vynesla na tuším devíti nebo dvanácti ocelových sloupech, které by se vkládaly do historického zdiva. Zdá se mi to 

být dražší varianta. V tuto chvíli zvažujeme a projektujeme. 

Chápu, že touto vizí naplňujeme priority stanovené minulým zastupitelstvem a ty jsou schválené do roku 2019. Tato 

investice získala 6. místo nad 10 000 000,- ve stavbách. Ve chvíli, kdy o tom minulé zastupitelstvo v prioritách 

rozhodovalo, byla ta cena ještě 28,5 mil. Kč? 

Když o tom minulé zastupitelstvo rozhodovalo, tak to cena 28,5 milionu nebyla, ale uvažovalo se s nějakou cenou 

řádově čtyřiceti, čtyřicetipěti milionu korun. 

Tady vycházím z podkladu, kdy ty původně navržené náklady byly vykalkulovány na 28,5 milionu, pak vidím, že se 

to změnilo na 33, pak se to změnilo na 55 a teď jsme na 92 milionech. 

V prioritách to tak původně bylo, nicméně při zadávání řízení – je třeba připomenout dvě studie, které vytvořil 

profesor Lábus a architekt Pleskot – v rámci projekční přípravy se náklady navyšovaly a dostali jsme se do této fáze. 

V kterékoli chvíli zastupitelé mohli říci, že to přerůstá ty náklady, a že to chtějí jinak. 

Poslední variantou, o které zastupitelstvo rozhodovalo, bylo 55 milionů. 

Není tomu úplně tak, protože se prezentovala záležitost nové scény. Došlo se k usnesení, že máme pokračovat dál v 

projekční přípravě a že máme projektovat tak, abychom to drželi jako dva projekční celky. Čeká se na finální 

rozhodnutí zastupitelstva v okamžik, kdy bude muset zastupitelstvo říct: chceme celé divadlo i s novou scénou, nebo 

chceme jenom přístavbu divadla, nebo – doufám, že k tomu nedojde, ale může se to stát – nechceme nic. 
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Usnesení ZM č. 315/2018 
 

 
ZM bere na vědomí  
dosavadní postup v rámci projekční přípravy stavby Přístavbu turnovského divadla a rekonstrukce čp. 
151. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

  
 

 

3. Zastupování města v jiných organizacích, kde je Město Turnov členem   
 

Rozprava:  
      Na základě usnesení RM předkládám zastupitelstvu města návrh na zástupce města v jiných organizacích. 

Ing. Tomáš Hocke  – Sdružení obcí Libereckého kraje 

PhDr. Hana Maierová – Svaz měst a obcí ČR – komise pro cestovní ruch  

Mgr. Petra Houšková – Mikroregion Jizera, SMO ČR – školská komise, MAS Český ráj – programový výbor  

Mgr. Jana Svobodová – Mikroregion Český ráj, Sdružení Český ráj, Geopark Český ráj, Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

Jiří Mikula - Svaz měst a obcí ČR – regionální rozvoj, finanční otázky 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 316/2018 
 

ZM schvaluje  
zástupce města v jiných organizacích, kde je Město Turnov členem, dle návrhu. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
 
 

4. Jmenování členů do výboru pro sport   
 

Rozprava:  
      Přidaný bod. Na základě povolebních dohod napříč ZM, kdy byl počet členů sportovního výboru stanoven na 9, 

navrhuji ke schválení dva zbývající členy výboru. A to zástupce TJ Turnov pana Mgr. Filipa Stárka a s ohledem na 

vyjádření výboru Tělocvičné jednoty Sokol Turnov, které se rozhodlo nevyužít nabídku na členství ve výboru, 

navrhuji na uvolněné místo za malé sportovní kluby Mgr. Aleše Mikla, předsedu Klubu lyžařů Turnov. 

 

Diskuse: p. Frič, p. Špinka, p. Mikula 

 

V diskusi zaznělo: Jak zdůvodnili Sokolové, že tam nechtějí být? Sokolové poslali dopis, ve kterém se rozhodli tuto 

nabídku nevyužít. 

Z jakého důvodu není jednatel Městské sportovní členem ani sportovní komise, ani sportovního výboru? Historicky 

to tak nikdy nebylo. Proč člověk, který reprezentuje společnost, která čerpá ohromné množství peněz, není členem 

ani sportovní komise, ani sportovního výboru? Za sportovní výbor mohu říct, že s panem jednatelem je počítáno, že 

bude zván jako host. 

 

 

 

Usnesení ZM č. 317/2018 
 

ZM stanovuje  
počet členů na 9. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/5] 
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Usnesení ZM č. 318/2018 
 

 
ZM zvolilo  
za členy výboru pro sport Mgr. Filipa Stárka a Mgr. Aleše Mikla. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/5] 
 

 

 

5. Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      Předkládáme zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku parc. č. 2777/2 k. ú. Turnov, na Lukách (pozemek v 

areálu v bývalém Chatonu). Žádost o prodej pozemku parc. č. 2777/2 k. ú. Turnov, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 29m2, v k. ú. Turnov podala spol. PERISINALE a.s., která vlastní objekt stojící na tomto pozemku. 

Společnost chce tímto odkupem urovnat majetkoprávní vztahy s městem Turnov. Hodnota tohoto pozemku je dle 

tabulky orientačních cen stanovených dle jejich funkčního využití dle územního plánu - Plochy silniční dopravy 

(DS) - ve výši 100,- Kč/m2. Jelikož se však jedná o zastavěnou plochu, navrhujeme stanovit cenu ve výši hodnoty 

stavebního pozemku, tj. 1500,- Kč/m2, kupní ceny pak bude 43.500,- Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 319/2018 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 2777/2, o výměře 29m2, v k. ú. Turnov do vlastnictví společnosti PERISINALE 
a.s., IČ 29022304 za kupní cenu 1.500,- Kč/m2, tj. celkem 43.500,- Kč, která je pro tento pozemek v 
daném místě a čase obvyklou. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 

 

 

6. Majetkové vypořádání pozemků Pod Stránkou, Turnov   
 

Rozprava:  
      Při řešení možného průjezdu pro stavební techniku v ulici Pod Stránkou bylo provedeno vytýčení vlastnických 

hranic pozemků. Při tomto vytýčení bylo zjištěno, že část stávající cesty je na pozemku p. č. 1754/4 ve vlastnictví 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a část pozemku p. č. 1752, ve vlastnictví města Turnov, mají manželé 

xxxxxxxxxxx zaplocenou a užívají jako vjezd na vlastní pozemky a zahradu. Město Turnov smění část pozemku 

parc. č. 1752, k. ú. Turnov o výměře 17m2 za část pozemku parc. č. 1754/4, k. ú. Turnov o výměře 17m2 ve 

vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxx. Hodnota i výměry pozemků jsou stejné, směna bude provedena bez doplatku. 

Správní poplatek a náklady spojené s geodetickým zaměřením uhradí Město Turnov. 

 

 

Usnesení ZM č. 320/2018 
 

ZM schvaluje  
směnu pozemků. Město Turnov převede část pozemku parc. č. 1752, k. ú. Turnov o výměře 17m2, do 
společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, a manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
převedou část pozemku parc. č. 1754/4, k. ú. Turnov o výměře 17m2 do vlastnictví Města Turnov. 
Správní poplatek a náklady spojené s geodetickým zaměřením uhradí Město Turnov. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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7. Odkoupení pozemků od soukromých vlastníků "Hruštice-Károvsko"   
 

Rozprava:  
      Odbor správy majetku v návaznosti na zpřístupňování bytové zóny Hruštice-Károvsko předkládá ke schválení 

zastupitelstvu města odkupy dalších pozemků pro vybudování inženýrských sítí, komunikací, zeleně a scelení 

stavebních parcel od soukromých vlastníků. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 321/2018 
 

ZM schvaluje  
odkup nově odměřené pozemků v k. ú. Turnov parc. č. 990/19, 990/22, 990/21 a 990/20  celkem 542m2 
od spoluvlastníků xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, pozemku p. 
č. 995/3 o výměře 125m2 od paní xxxxxxxxxxxxxx a to za ceny  obvyklé ve výši 100,- Kč/m2 za plochy 
určené územním plánem pro komunikace a zeleň, za plochy zařazené jako stavební nezasíťované ve výši 
506,- Kč. Každý vlastník přispěje na zasíťování každého stavebního pozemku částku o předpokládané 
výši 300.000,- Kč. Náklady spojené s vyměřením pozemků a zápisem do katastru nemovitostí uhradí 
Město Turnov. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 

  
 

Usnesení ZM č. 322/2018 
 

ZM schvaluje  
odkup pozemků ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxx - p. č. 991/13 15m2, p. č. 992/16 a 992/17 celkem 286m2, p. č. 1004/59 o výměře 34m2, 
pozemku p. č. 991/11 výměra 107m2, p. č. 991/12 výměra 2m2, 1004/20 výměra 28m2 a to za ceny 
obvyklé ve výši 100,- Kč/m2 za plochy určené územním plánem pro komunikace a zeleň, za plochy 
zařazené jako stavební nezasíťované ve výši 506,- Kč. Každý vlastník přispěje na zasíťování každého 
stavebního pozemku částku o předpokládané výši 300.000,- Kč. Náklady spojené s vyměřením pozemků 
a zápisem do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 

 

 
  

8. Odkup pozemků na Daliměřicích pro budoucí komunikaci   
 

Rozprava:  
      Na základě dohody s paní xxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxx, kteří jsou vlastníky pozemků parc. č. 

698/17 a 698/15, 698/14 k. ú. Daliměřice předkládáme ke schválení odkup částí těchto pozemků určených územním 

plánem pro budoucí komunikaci. Kupní cena byla stanovena jako cena obvyklá dle tabulky orientačních cen 

pozemků dle jejich funkčního využití dle územního plánu na 100,- Kč/m2. S touto kupní cenou majitelé souhlasí. 

 

 

 
Usnesení ZM č. 323/2018 

 

ZM schvaluje  
odkup pozemku parc. č. 698/70 k. ú. Daliměřice, o výměře 22m2 za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. 2.200,- Kč 
od paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena je zároveň cena v daném místě a 
čase obvyklou. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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Usnesení ZM č. 324/2018 
 

ZM schvaluje  
odkup pozemků parc. č. 698/71 a 698/72 k. ú. Daliměřice, o celkové výměře  67m2 za kupní cenu 100,- 
Kč/m2, tj. 6.700,- Kč od manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena je 
zároveň cenou v daném místě a čase obvyklou. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
 

9. Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova   
 

Rozprava:  
      V lednu 2018 byla zadána projektová dokumentace společnosti STRIX Inženýring, spol. s.r.o. na zajištění 

stability skalních stěn v Dolánkách u Turnov na základě havarijního stavu skalního podloží. Padající části skal a suť 

ohrožují na životě pohybující se osoby na stezce v Dolánkách směrem k Zrcadlové koze. Projektová dokumentace 

byla zpracována včetně rozpočtu a během léta 2018 byla odevzdána s tím, že bude možné žádat o dotaci v Operační 

programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové náklady byly rozpočtovány ve výši 6.427.000 Kč. V současné době je 

vyhlášena 101. výzva v OPŽP a je možné podávat žádosti o dotaci do 20. prosince 2018. Přílohou žádosti je též 

vyjádření odboru geologie Ministerstva životního prostředí (MŽP), které posuzuje výši způsobilých nákladů. 

V posudku je vyhodnocen způsob zajištění skal a výše potřebných nákladů na požadované opatření. Z celkových 

nákladů rozpočtu 6.427 tis. Kč je podle MŽP stanovena výše způsobilých nákladů 3.540.000 Kč.  

 

  Náklady v Kč 

Celkové náklady akce                                6 427 000,00     

Způsobilé náklady                                 3 540 000,00     

Dotace EU - 85%                                3 009 000,00     

Nezpůsobilé náklady                                2 887 000,00     

Kofinancování uznatelných nákladů (15%)                                   531 000,00     

Celkové náklady města                             3 418 000,00     

 

Diskuse: p. Špinka 

 

V diskusi zaznělo: příště prosím o mapu, aby to bylo detailnější. 

 
 

Usnesení ZM č. 325/2018 
 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci na projekt „Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova“ do Operačního 
programu Životní prostředí. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 326/2018 
 

ZM schvaluje  
v případě přidělení dotace vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města ve výši min. 15% způsobilých 
nákladů a na uhrazení nezpůsobilých nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Zajištění stability 
skalních stěn, Dolánky u Turnova“. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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10. „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov   
 

Rozprava:  

      Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 3. 2018 schválilo finanční spoluúčast města Turnov ve výši 

minimálně 40 % z celkových nákladů na investiční akci „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ (usnesení ZM č. 

44/2018). Zároveň rozhodlo o poskytnutí individuální dotace pro spolek FK Turnov z. s. ke spoluúčasti na investiční 

dotaci Ministerstva školství, sportu, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ve výši 6 823 804 Kč (usnesení ZM č. 

45/2018). Se spolkem byla dne 11. 4. 2018 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-

002. 

Následně proběhla s MŠMT jednání a odbor správy majetku byl informován o skutečnosti, že dojde k ponížení 

přislíbené dotace na částku 9 110 540 Kč oproti původně avizované částce 10 072 621 Kč. Důvodem změny 

rozhodnutí, které MŠMT vydalo dne 21. 6. 2018 s předběžným vyčíslením dotace 10 072 621 Kč, je neuznatelnost 

nákladů na projektovou dokumentaci a fotbalové branky. V rámci výběrového řízení došlo i k vysoutěžení nižší 

realizační částky. Pokyny z MŠMT na konci června zněly jasně: vysoutěžte a stavějte co nejrychleji, v průběhu 

stavby bude dořešeno finální rozhodnutí o dotaci. V rámci stavby nedošlo k vícepracím a stavba byla dokončena ve 

smluveném termínu a v požadované kvalitě. V době, kdy odbor správy majetku dostal od MŠMT informace o 

ponížení dotace, předal k projednání Radě města mj. i žádost spolku FK Turnov z. s. o navýšení individuální dotace 

o částku 532.354 Kč.  

 

CELKEM NÁKLADY:  16 466 697,75 Kč 

Příspěvek Města Turnov:  6 823 804 Kč 

Přislíbená dotace: 9 110 540 Kč  

Rozdíl a požadovaná individuální dotace od Města Turnov: 532 354 Kč 

Dne 5. 11. 2018 bylo spolku FK Turnov z. s. vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve kterém je stanovena částka 

dotace 9 227 601 Kč. Tedy o 117 061 Kč více než bylo z MŠMT avizováno. 

Náklady na doplnění hřiště s umělou trávou a jeho bezprostředního okolí mimo původní projekt a mimo dotaci 

MŠMT: 

1/ doplnění sítí za fotbalové branky -17.000,-Kč 

2/ doplnění spodního dílu branky (výroba, nastavení, zinkování) - 4.500,-Kč 

výroba 2 ks střídaček: - 30.500,- Kč 

Náklady celkem: 52.000,- Kč – přesnou částku má p. Těhníková 

Z tohoto důvodu žádá FK Turnov z. s. o navýšení individuální dotace pouze o částku 467 293 Kč. Dodatek č. 1 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-002 je přílohou č. 2 tohoto materiálu. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Knížek 

 

Pan J. Knížek nahlásil střet zájmu. 

 

V diskusi zaznělo: Je to historicky poprvé, kdy v rámci projektu umělé trávy zvednu ruku pro, protože v takovéto 

situaci nám už nic jiného nezbývá. Děkuji odboru správy majetku, zejména paní Pilské, protože i oni potvrdili, že to 

bylo náročné a složité, kdy ministerstvo neodpovídá na e-maily, nebere telefony. Musím poděkovat za spolupráci 

Městské sportovní, příprava a dneska i údržba funguje. Díky panu poslanci Pražákovi ze Semil, který nějakým 

způsobem pomáhal, aby komunikace byla lepší. K článku č. 13 bych doplnil – začátek umělé trávy byl jenom o tom, 

že to mělo být sportoviště Městské sportovní, takže jsme šli jinou cestou. Je to hřiště pro fotbalisty, oddíly, které jsou 

z regionů. Dneska už tam jezdí Rovensko, Přepeře, Mnichovo Hradiště. Budou tam i přípravné zápasy Slovanu. Je to 

samozřejmě i pro veřejnost, takže budou neděle, které by měly být pro veřejnost. Samozřejmě lidé se o tom musí 

dozvědět. Budeme vymýšlet i ve spolupráci se Žlutou ponorkou a doufám, že i se všemi školami, aby ta umělka byla 

využívána co nejvíc, protože to opravdu není pro těch 200 fotbalistů z Turnova. Je to, řekl bych, pro stovky lidí z 

regionu. Bylo by super, kdyby to fungovalo jako hokejová hala.  

 

 

Usnesení ZM č. 327/2018 
 

ZM rozhodlo  
o navýšení individuální dotace pro spolek FK Turnov, z. s., IČ 26660385 ke spoluúčasti na investiční 
dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na doplnění vybavení hřiště mimo dotaci  na akci  
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„Fotbalové hřiště s umělou trávou“ ve výši 467 293,- Kč a zároveň schvaluje   znění dodatku č. 1 smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-002, který bude s příjemcem dotace uzavřen a 
pověřuje starostu města jeho podpisem. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
  

11. Kupní smlouva k pozemku parc.č. 2546/14 v k.ú. Turnov - Povodí Labe, státní 

podnik   
 

Rozprava:  
      Na základě usnesení byl zaslán dopis Povodí Labe s informací, že o nabízený pozemek máme zájem. Nyní přišel 

návrh kupní smlouvy s kupní cenou ve výši 23.500,- Kč (po zaokrouhlení 195,- Kč/m2). Kupní cena byla stanovena 

znaleckým posudkem ze dne 14. 5. 2018, který uvádí hodnotu v ceně zjištěné ve výši 21.350,- Kč a v ceně obvyklé 

ve výši 20.200,- Kč. Dle sdělení paní Langrové, která má na Povodí Labe tuto věc na starost, jsou povinni prodávat 

za cenu vyšší, v tomto případě tedy cenu zjištěnou. Do kupní ceny je dále také započtena i cena znaleckého posudku 

ve výši 2 200,- Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

Usnesení ZM č. 328/2018 
 

ZM schvaluje  
odkoupení pozemku parc. č. 2546/14 k. ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov od Povodí Labe, státní 
podnik, IČ 70890005 za dohodnutou kupní cenu ve výši 23.550,- Kč, která se skládá z hodnoty pozemku 
a nákladů na zpracování znaleckého posudku. Správní poplatek za vklad do KN uhradí Město Turnov. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
 

12. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci 

„Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, 

hotelové škole a střední škole"   
 

Rozprava:  
      V srpnu 2018 byla do programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018 podána žádost o 

dotaci na akci „ Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a 

Střední škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“. V tomto projektu se jedná o rekonstrukci hřiště 

v areálu školy. Toto hřiště je rozděleno na dvě plochy. Na první ploše hřiště, která bude využívána na basketbal, 

tenis a nohejbal/volejbal, bude provedena polyuretanová plocha. Na druhé ploše hřiště, které bude využíváno na 

tenis a nohejbal/volejbal, bude položen víceúčelový trávník. Na rekonstrukci hřiště je zpracována projektová 

dokumentace. Celkové náklady budou cca  1 700 000Kč s DPH, schválený maximální příspěvek kraje je 500 000Kč, 

spoluúčast města cca 1 200 000Kč s DPH. Konečné celkové náklady budou upřesněny po ukončení výběrového 

řízení. Realizace akce od 3. 6. 2019 do 30. 8. 2019. 

Dotace ve výši Kč 500 00,- byla Městu Turnov schválena dne 30. 10. 2018 Zastupitelstvem Libereckého kraje a 

následně byla městu doručena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4713/2018 

k podpisu. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 329/2018 
 

ZM schvaluje  
podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4713/2018 na akci „ 
Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední 
škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“ a spolufinancování této akce ve výši maximálně 
Kč 1 200 000,- s DPH. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  
 
 

13. Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Turnov, Mašovská ulice   
 

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

Turnov pod názvem " Chodník Turnov, Mašovská ulice". Program Státního fondu dopravní infrastruktury umožňuje 

podat žádost o dotaci na financování opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2019 a náš 

záměr podmínky programu splňuje. Předpokládané náklady projektu dle položkového rozpočtu jsou ve výši 3 900 tis 

Kč vč. DPH, z nichž uznatelné náklady, dle Pravidel pro financování dotačního orgánu SFDI, jsou ve výši Kč 2 000 

tis. Kč. Mezi neuznatelné náklady musíme zahrnout přeložku telefonního vedení a částečně výstavbu a rekonstrukci 

dešťové kanalizace.  Z rozpočtu státního fondu lze poskytnout příspěvek ve výši max. 85% celkových uznatelných 

nákladů, což by činilo Kč 1700 tis. Kč. Finanční spoluúčast města by činila Kč 2 200 tis. Kč. Stavba by byla 

realizována do 31. 12. 2019. 

 

Diskuse: p. Frič 

 

V diskusi zaznělo: Myslím, že by to mohlo konečně projít. Je to poslední nebezpečné místo pro lidi, co chodí po 

silnici. Výrazně se to zklidnilo teď chodníkem ke Kalužníku.  

  

 

Usnesení ZM č. 330/2018 
 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování 
bezpečnosti chodců, chodník Mašovská ulice, Turnov" a v případě získání dotace pro rok 2019 
dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši min 15%. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
 

14. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  
      Přihlášený příspěvek od p. xxxxxxxxxxxx - Dopis rodičů se přesouvá k bodu č. 19) Aktuální informace k 

pozemku za Vesnou. 

 

 

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

Rozprava:  
      V reakci na nově vzniklé komise Rady města Turnova a na nově vzniklý výbor pro sport Zastupitelstva města 

Turnova Vám předkládáme k projednání návrh na změnu Dotačního statutu města Turnov včetně všech souvisejících 

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

jsou dle čl. 2.3 nedílnou součástí Dotačního statutu města Turnov.  

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 331/2018 
 

ZM schvaluje  
dotační statut města Turnov spolu se statuty účelových fondů a pravidly pro poskytování dotací pro 
jednotlivé oblasti podpory s účinností ode dne jeho schválení. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
 
 
 

16. Program regenerace městské památkové zóny Turnov, 5. etapa - 2019 - 2023   
 

Rozprava:  
      V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve 

vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1. 11. 1990) městská památková zóna (dále jen 

MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 

vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

(dále jen Program), ve kterém je zahrnuto i město Turnov. Město Turnov se přihlásilo do tohoto programu v roce 

1995 a deklarovalo plnění Zásad tohoto státního programu. Povinnou přílohou pro přijetí do Programu bylo 

zpracování vlastního Programu regenerace MPZ. Tento dokument byl v Turnově vypracován v roce 1995. V letech 

2004, 2009, 2014 došlo k jeho aktualizacím. Tento dokument je uložen v papírové formě na Odboru školství, kultury 

a sportu a zároveň umístěn v elektronické podobě na internetových stránkách Města. V letošním roce dochází k další 

aktualizaci tohoto dokumentu, který je nutný pro získání dotace. Jedná se o pátou etapu zpracování tohoto materiálu. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Marková, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: Pokud by se měla rozšiřovat městská památková zóna, tak bych o tom chtěl ještě minimálně 

jednou diskutovat. Protože, když si vezmeme, co se dělo jenom kolem Palackého, že se měly vyměnit kostky za 

tichý asfalt a hygiena to doporučovala, tak bych byl velmi nerad, aby se pak tohle dělo na dalších částech města 

Turnova jenom kvůli tomu, že se někdy mezi roky 2011 až 2015 podala žádost o rozšíření městské památkové zóny. 

Vy jste ještě jako zastupitelstvo rozhodovali o takzvaném plánu ochrany památkové zóny. To je dokument, který se 

snaží stávající zónu nějakým způsobem upravovat, korigovat a říkat, co by majitelé jednotlivých objektů měli při 

případných úpravách dělat. Tento plán ochrany leží na Ministerstvu kultury ČR, kde čeká na schválení. Ve chvíli, 

kdy bude schválen, tak potom má přijít na řadu žádost o rozšiřování městské památkové zóny tak, jak byla 

doporučena zastupitelstvem. 

Rozšíření bylo především kvůli tomu, že jsme chtěli zachránit některé především secesní vily v Přemyslově ulici, v 

Husově ulici. Bohužel proces trvá neskutečně dlouho.  

Městská památková zóna v Turnově není až tak veliká, ale zároveň nezahrnuje některé ulice, kde jsou i objekty 

zapsané na památkovém seznamu. My z dotací na regeneraci můžeme spolufinancovat pouze objekty, které jsou 

zapsány na seznamu. Dneska, když se změnilo spolufinancování církevních památek z 5% spolupodílu na 50%, 

zmenšil se potenciál církve pokračovat v opravách kostelů, takže my už i vracíme finance, protože je nedokážeme 

využít na objekty, které jsou připraveny a které jsou schopny tuto dotaci čerpat. 

 

 

Usnesení ZM č. 332/2018 
 

ZM schvaluje  
dokument Program regenerace městské památkové zóny Turnov, 5. etapa 2019 – 2023 v předkládané 
podobě. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
 
 
  

17. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajská nemocnice 

Liberec, a.s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám ke schválení smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve výši 3.367.910 Kč, návrh smlouvy je přílohou tohoto materiálu. Uvedená částka 
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je zahrnuta v rozpočtu na rok 2018 v kapitole zastupitelé investice na řádku č. 535 KNL, a.s. kofinancování příplatku 

mimo základní kapitál (ARO, násl. péče).  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 333/2018 
 

ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, 
a.s. ve výši 3.367.910 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 

 

 

18. Splátky dluhu   
 

Rozprava:  
      Již od roku 2007 se soudíme s paní K. bývalou zaměstnankyní města (na Městské policii). Paní K. nás žalovala 

pro trvalé poškození zdraví vzhledem k manipulaci s pokladnami v parkovacích automatech a nošením mincí do 

Spořitelny. Žaloba spočívala v tom, že břemena byla nadměrně těžká a nebyla poučena o zacházení s nimi. 

Žalobkyně požadovala po městu náhradu za ztrátu výdělku ve výši 689 546,- Kč se zákonným úrokem z prodlení. 

Jednalo se o žalobu pouze za část období, v případě úspěchu žalobkyně hrozilo rozšíření žaloby. Město zastupoval 

před soudy p. Mgr. Pavel Verner z Turnova. 

Tak jak to v naší zemi bývá, trval soudní proces od roku 2007, tj. 11 let. Po několika odvoláních a rozsáhlém 

dokazování včetně znaleckých posudků a místního šetření, nakonec nyní v září pravomocně rozhodl Krajský soud v 

Hradci Králové v náš prospěch.  Žalobkyni uložil uhradit prostřednictvím p. Mgr. Vernera městu náklady řízení ve 

výši 395 553,- Kč dle rozsudku soudu I. stupně a dalších 29.338,- Kč dle rozsudku soudu odvolacího.  

Paní K. se obrátila na Mgr. Vernera se žádostí o možnost splátek dluhu, a to ve výši 4 000,- Kč měsíčně, neboť jak 

tvrdí, nemá žádný majetek ani jiný příjem. Dluh by tak splácela téměř 9 let. 

Dle zákona o obcích 128/2000 §85 písm. h. rozhoduje o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

zastupitelstvo.  

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 334/2018 
 

ZM schvaluje  
uznání závazku a dohodu o jeho vypořádání a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 

 

19. Aktuální informace k pozemku za Vesnou   
 

Rozprava:  
      Přidaný bod. Jedná se o pozemek, který město koupilo a zahájilo projektovou přípravu na výstavbu parkoviště. 

Pan Špinka navrhuje projekt parkoviště ukončit a pozemek dát pro využití škole. 

 

Diskuse: p. Houšková, p. Miklík, p. Hocke, p. Maierová, p. Frič, p. Kordová, p. Knížek, p. Kříž, p. Loukota, p. 

Weissová 

 

V diskusi zaznělo: Návrh na usnesení je významný a domnívám se, že v souladu s jednacím řádem vyžaduje řádné 

předložení s důvodovou zprávou. Upřednostňuji zájem školy před parkováním. Ale abych toto rozhodnutí mohl 

udělat, nebo zvážit ty dvě varianty, potřebuji k tomu vidět nějaký projekt nebo smysluplné využití toho pozemku. A 

to do této chvíle, kromě mediálního vyjádření záměru, nebylo. Myslím tím projekt, co tam bude, proč tam bude, 

přínosy, co to přinese, aby tam ty dvě varianty byly porovnatelné a mohlo se říct: na jedné straně je parkoviště a na 

jedné je tento projekt. Vnímám to ještě tak, že je to projekt školy.  

Všichni víme, že pozemek nebyl úplně levný. Stál 4 a půl milionu korun. Je potřeba o něm seriózně hovořit, protože 
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kdybychom tak nečinili, tak by nás někdo mohl případně popotahovat u soudu. 

Bylo by to opravdu velmi závažné rozhodování, protože my, kteří jsme byli v minulém zastupitelstvu, jsme zvedli 

ruku za nákup pozemku za velmi nadstandardní cenu právě z důvodu, že se završovala patnáctiletá snaha získat tento 

pozemek právě pro vyřešení parkoviště v centrální části města. Pro mě, pokud by se mělo změnit využití, je to velmi 

zásadní, protože takové rozhodnutí je pro nás předchozí zastupitele velmi riskantní a napadnutelné, proč jsme tedy 

kupovali za takovou cenu pozemek, který najednou chceme využít pro zahradu. Zároveň chci připomenout, že 

ředitel školy byl po celou dobu v zastupitelstvu, nějaký čas v radě a nikdy tady nepadlo to, že by tento pozemek 

škola potřebovala. Pokud si vzpomínám, tak v minulém roce dostala škola souhlas k uvolnění finančních prostředků 

z rezervního fondu, aby už mohl být na tomto novém prostoru, který byl vyčleněn, vybudován plot, aby už škola 

mohla tento pozemek využívat.  

Na jednání, kde jsem zvedl ruku pro parkoviště, jsem panu starostovi řekl přímo na zastupitelstvu, že bych rád byl u 

projektování toho parkoviště, že bych se chtěl na tom podílet. Pan starosta mi to slíbil tady do mikrofonu, že to tak 

bude. Dozvěděl jsem se, že projekt je hotový asi 2 měsíce po tom, až když mi ho ukázal pan Rákosník. Původní 

hranice toho parkoviště byla přímo tam, kde končí altánek. Ten pozemek jsme využívali přes pana Pospíšila, kterého 

jsem kontaktoval v Kanadě, který sem přijel. Dostali jsme od něj bezplatný pronájem pozemku a využívali jsme ho. 

A tím, že se to koupilo pro město, se pro nás změnil výrazně systém využití, že najednou nám bude sebrán pozemek 

na parkoviště. Jinak bychom ho nekoupili, než na parkoviště. Kdybychom zvedli ruce pro hřiště pro školu, tak by 

nikdo 4 a půl milionu nedal. Je to poslední zelená plocha v centru města, je to 10 metrů od hranice budovy školy. 

Územní rozhodnutí se řešilo bez nás, my jsme o tom ani nevěděli a ani dvě paní, které měly pozemek vedle, o tom 

nebyly vyrozuměny. Ony se teď rozhodují, že zruší nájemní smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel, protože jsou 

naštvané. To, že jsem dostal peníze na plot je hezké, ale už jsem říkal panu starostovi, že ten plot tam sice teď 

postavím, ale ta nájemní smlouva spočívá v tom, že ony tam mají víc věcí, které jsou přenosné a  zahrada se bude 

používat pro potřeby školy. Pokud ty paní vypovědí nájemní smlouvu, tak mi nechají zrušit všechno, nechají vytrhat 

plot a bude vyhozeno 100 000 Kč. Měli jste mi spíš říct, když se ten projekt vypracovával, abych se na něj mohl 

podívat. Mohli jste mi říct, že řešíte územní řízení a že je všechno už hotové, když už mně svěřená škola stojí 10 

metrů od hranice tohoto pozemku. 

Je pravda, že se jednalo o zahradu pro školní družinu. Zmenšením toho prostoru by se zmenšil i prostor pro děti. 

Tam se udělal ústupek, že některá parkovací místa budou ve prospěch školy a že se to protáhne k ulici 5. května. 

Musí zaznít smysluplný jasný signál od školy, na co všechno zahradu potřebuje, nejen pro školní družinu, ale i na 

další aktivity v rámci ŠVP. Myslím, že by to bylo dobré a porovnatelné. 

Řada dříve opozičních, dnes již koaličních zastupitelů proti tomu vystupovalo, bylo to velké politické téma. 

Přikláním se jednoznačně k variantě, že by se to mělo začít hodnotit. Řada z nás pro to hlasovala a možná si ani 

vůbec neuvědomovala, jak to je. Přikláním se k variantě řešit to. Většina z nás má ve volebním programu parkovací 

dům,: 30, 40 parkovacích míst, dokážeme nějak řešit, tak jestli není naopak neekonomické udělat jenom parkovací 

plochu touto formou.  

Mělo být vypracováno, co všechno se tam bude dělat, doufám, že přesně tohle bude, až budeme hlasovat o divadle, o 

té nové scéně, která bude stát 60 mil.Kč. Předpokládám, že také přijdete s tím, co všechno se tam bude dělat, kolik 

představení měsíčně, týdně tam bude, abychom pak viděli, jestli je to využitelné. My si dokážeme představit, jak 

škola dokáže využít ten prostor. Je tam 600 žáků. Myslím, že když to rozparcelujeme, tak žák nemá ani metr. 

Nastala tady situace, kdy dokonce ani v současné koalici nemáme jednotný názor na to, co s těmi pozemky.  

Jde o to, jestli škola má zájem mít zahradu, aby koncepčně zpracovala, co tam chce udělat a přesvědčila i případně 

ostatní kolegy zastupitele. Není nic proti ničemu, když připraví koncepci toho, co tam chce dělat. 

 

Občanka Turnova paní xxxxxxxxxxx - přečetla dopis od rodičů školy napsaný dne 6. 11. podporující záměr školy 

vedené panem Jaromírem Fričem pronajmout škole pozemek.  

 

 

 

20. Základní škola Mašov   
 

Rozprava:  
      Přidaný bod. Pan Kříž: Rekonstrukce základní školy v Mašově, je to jedna z posledních možností, kdy je možné 

rekonstruovat základní školu za slušné peníze. Navrhuji neprodleně zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby za 

45 mil. Kč. 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kříž, p. Hrubý, p. Loukota, p. Uchytil, p. Svobodová, p. Kordová 
 

V diskusi zaznělo: Měl jsem to vymyšleno tak, ale nebráním kterémukoli zastupiteli vznést usnesení, že se 

dohodneme o investičních prioritách. To bude v prosinci. Pak proběhne hlasování. V lednu budeme mít výsledek, a 

pakliže Mašov bude někde nahoře, za tu částku řádově 50 milionů nebo 45, nebo 55, to jak se dohodneme, nicméně 
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mám vizi, že do priorit dám Mašov za 45 nebo 48, nebo něco takového. Pak tam dám Mašov za nějakých 35. Pak 

když to vyhraje, okamžitě soutěžme. Nemusíme soutěžit na rok 2019, protože když se podíváte do rozpočtu města na 

rok 2019, tak se tam jenom velmi špatně budou hledat peníze na Mašovskou školu. Můžeme klidně soutěžit na rok 

2020, jako ob rok. Ale v této chvíli si nedokážu představit, že bychom investiční potenciál města, který dělá zhruba 

50 000 000,- ročně, prostě jen tak odstřelili na prvním zastupitelstvu bez diskuse nad prioritami a prostě řekli: takhle 

je tam dáme.  
Pokud to odsuneme za dva roky, tak ta cena nebude 45 milionů. Bude prostě o 20 milionů větší. Takže to bude 53. 
Anebo taky ne. Třeba ta ekonomika udělá něco jiného, třeba pořád stoupat nebude. 
Netvrďme zastupitelům, že za rok mávneme kouzelným proutkem a ty ceny půjdou dolů. 
Tohle tvrdit nechci. Jenom tvrdím, že jsme na začátku volebního období a máme se rozhodnout, co za čtyři roky 

uděláme a co uděláme dřív a co později. Zdá se mi nefér udělat to teď, když si o tom nepohovoříme, neodhlasujeme 

to, neprotáhneme to tím demokratickým procesem. Jenom říkám: počkejme do ledna.  
Ano a já si myslím, že pokud bychom tu soutěž zrealizovali ještě do konce roku, tak to můžeme vysoutěžit ještě za 

ceny roku 2018. Říká se, že listopad, prosinec jsou nejlepší na vysoutěžení zakázek, takže tím pádem máme nejlepší 

a nejvyšší čas, pokud chceme rekonstruovat mašovskou školu, vypsat soutěž a jít do toho. Všichni měli ve volebním 

programu, že se o to pokusí. 
Avizuji, že tato aktivita není ani kryta návrhem rozpočtu pro rok 2019. Samozřejmě všechno se ale dá změnit, 

úvěrem a jinými záležitostmi. 
Už v této době jsou soutěžní ceny o 20% nad projektovými, takže teď už nic nedoběhnem. 
Dal bych návrh usnesení. A požádal bych o jmenovité hlasování. 
Škoda, že jsi ten názor nezastával v srpnu. Už by se soutěžilo. Takhle nás stavíš do určitě nepříjemné situace. 

Usnesení bych formuloval v tom, jestli bychom mohli záležitost Mašova odsunout na prosincové jednání. 
Mám protinávrh. Odsunul bych to až po projednání investičních priorit, bude se projednávat prosinec, leden, teď už 

nic nedoběhnem. 
Návrhy: prosincové, lednové zastupitelstvo, případně hned. Stahuje někdo nějaký návrh? Ne, tak můžeme hlasovat.  
 

Návrh usnesení p. Hrubý: 

 

 

Usnesení ZM č. 335/2018 
 

ZM odkládá 
Projednávání investiční akce ZŠ Mašov na ZM v lednu 2019. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/5/3] 
 

Mám technickou. Poprosím média, aby to správně okomentovaly, že koalice vůbec nechce jednat o mašovské škole. 
Určitě to tak není a jestli ANO chce získat takto lehce politické body a úplně o 180 stupňů změní svůj názor, když 

celou dobu byli proti Mašovu, a najednou tak horlivě bojují za Mašov, tak myslím, že to média také zachytí. 
Doufám, že máme nezávislá média, která o tomto boji budou objektivně informovat. 
Chtěl jsem jenom vyzvat média, aby komentovala podle svého svobodného uvážení. 
Myslím, že jsme zrovna hlasovali o tom, že to budeme projednávat na lednovém zasedání, takže to znamená, že 

neodsouváme rekonstrukci, ale chceme to řešit na lednovém zasedání zastupitelstva.  
Ano, hlasovali, ale pokud to budeme řešit na lednovém zastupitelstvu a pokud bychom chtěli vyhlásit výběrové 

řízení, tak všichni víme, že to nelze stihnout, aby rekonstrukce začala  roku 2019. Takže jsme to odsunuli o rok, o 

dva, možná o tři. 
 

 

V Turnově dne 10. prosince 2018 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Daniela Weissová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Jaroslav Knížek 

ověřovatel zápisu 

 


