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   Zápis  

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 16. ledna 2019  
(1. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 18 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Lukáš Bělohradský, Ing. arch. 

Petr Cuchý, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jiří Klápště, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. 

arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miloslav 

Šorejs, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, Daniela Weissová, Petr 

Weiss, Ing. Eva Zakouřilová 

 

Omluveni 2 členové komise:  Karel Jiránek, Ing. Stanislav Šéfr 

 

Hosté: Ing. Vratislav Salaba, Mgr. Filip Stárek, Tomáš Mareš, Jiří Mikula 

 

Komise byla usnášení schopná 

 

Program: 

1. Multifunkční sportoviště Turnov – Daliměřice, zpracovatel Ing. Vratislav Salaba, investor TJ 

Turnov, výklad projektanta: Ing. Salaba a zástupce investora: Mgr. Filip Stárek 

2. Investiční priority města 2019-2023 

3. Upravená studie obnovy zeleně urnového háje, Hruštice, zpracovatel Ateliér Krejčiříkovi, 

investor město Turnov 

4. Připravované stavby na katastru Turnova hodné pozornosti: 

4.1. Parkoviště Turnov, pozemek p. č. 1779 v k. ú. Turnov (u objektu restaurace Magic), investor 

Bobycentrum Beta a. s.  

  

Průběh jednání: 

 

1.  Multifunkční sportoviště Turnov – Daliměřice 

Ing. Salaba prezentoval projekt nafukovací haly včetně historie přípravy, problematiky 

odvodnění areálu, likvidace dešťových vod, geologie a dálkových pohledů. Mgr. Stárek  

informoval o souhlasném projednání projektu ve sportovní komisi 18.9.2018: Sportovní komise 

Rady města Turnov podporuje podání žádosti TJ Turnov o poskytnutí dotace v rámci výzvy 

dotačního programu MŠMT 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK 

a TJ na zastřešení víceúčelového hřiště v Daliměřicích. Důvodem je nedostatek krytých 

sportovních ploch v Turnově. Dále Mgr. Stárek informoval o fungování 20 sportovních oddílů TJ 

Turnov (cca 1800 registrovaných členů), zejména o oddílu florbalu, pro který by se nová krytá 

hala mohla stát mateřskou halou, a podrobně informoval o problematice získávání dotací na 

sportovní projekty. 

Diskuse: p. Hocke, p. Salaba, p. Stárek, p. Mareš, p. Mikula, p. Cuchý, p. Fapšo, p. Klápště, p. 

Kovačičin, p. Kučera, p. Marek, p. Pekař, p. Vašák 

V diskusi zaznělo: rozpočet projektu je cca 19,5 mil. Kč bez DPH a očekávaný příspěvek města 

je 7 mil. Kč, odhad provozních nákladů je 300 000 Kč ročně, dle nastavení pronájmu, stav 2 lip je 

havarijní, k parkování lze použít také parkoviště za stávající sokolovnou a u zámku, stávající hala 

TJ ve Skálově ulici nestačí na stávající poptávku, problematika využití areálu TSC v Turnově II,  
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vybudovat novou nafukovací halu na vhodnějším místě např. na oválu u sportoviště v Turnově II, 

podpořit projekt jen v případě získání dotace, pověřit odbor rozvoje města, aby v rámci změn 

Územního plánu Turnova vyhledal náhradní plochu pro sportoviště v Daliměřicích jako náhradu 

tohoto prostoru v Bezručově ulici. 

Komise pro rozvoj a správu majetku ruší své nedoporučující usnesení k bodu Multifunkční 

sportoviště Turnov – Daliměřice ze 12.12.2018. 

Hlasování: 7 pro, 4 proti, 6 zdrželo se. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Komise pro rozvoj a správu majetku doporučuje radě města zahájit diskusi a práce na 

architektonické studii řešící velkou sportovní zastavěnou plochu na Turnově II. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Investiční priority města 2019-2023 

Ing. Hocke přestavil materiál pro jednání zastupitelstva města o investičních prioritách na léta 

2019 – 2023. 

Diskuse: p. Hocke,  p. Pekař,  p. Šorejs, p. Vašák 

V diskusi zaznělo: udělat bloky projektů ve členění: sport, kultura, doprava, školství a sociální 

oblast, jedná se o politická rozhodnutí v komisi rozvoje projednávat jednotlivé studie, ceny 

projektů jsou uváděny jen jako odborný odhad, akce s dotací jsou již v rozpočtu města na letošní 

rok. 

Komise pro rozvoj a správu majetku nepřijmula doporučující usnesení k materiálu 

Investiční priority města 2019 – 2023. Komise považuje za prioritní projednávání 

jednotlivých investic ve fázi zadání a v průběhu zpracování projektové dokumentace. 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Usnesení bylo přijato. 

 
3. Upravená studie obnovy zeleně urnového háje 

Ing. Hocke informoval o  upravené studii dle připomínek z projednání v radě města.  

Diskuse: p. Hocke, p. Bělohradský, p. Cuchý, p. Hájek, p. Kovačičin, p. Kučera,  

V diskusi zaznělo: provedené úpravy jsou nevhodné: vyosené parkování, cesty přes parkoviště, 

druhý vstup navíc, umístění kontejnerů, komise doporučuje změnit projektanta studie: projekt 

obnovy urnového háje není práce jen pro zahradního architekta, je třeba vyřešit perspektivy 

prostoru, vstupu, detail řešení plotů, rozšíření parkoviště. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Parkoviště u objektu restaurace Magic 

Dr. Varga informoval o projektu na 3 parkovací místa v ulici Jana Palacha za restaurací Magic. 

Diskuse: p. Hocke, p. Kučera, p.Vašák 

V diskusi zaznělo: změna nájemce areálu, probíhající stavební úpravy, problematika světelných 

reklam na historické budově. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

 



3 

 

Příští jednání komise bude ve středu 6. února 2019 

 

 

 

V Turnově 21.1.2019     zapsal: RNDr. Varga                                           ověřil: Ing. Hocke 


