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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 31. ledna 2019  

(1.  zasedání v roce) 
 

 
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: Lukáš Bělohradský, 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, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Přítomno 15 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:  
      Do programu budou přidány na návrh zastupitelů dva body. 

Přidaný bod č. 20 – Vodohospodářské sdružení Turnov – otevřený dopis zastupitelům města (navrhl p. Kříž) 

Přidaný bod č. 21 - Náměstí Českého ráje a jeho hlučnost (navrhl p. Jiránek) 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 1/2019 
ZM schvaluje  
doplněný program jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1.  Úvod                             Ing. Tomáš Hocke       17:00 – 17:10 

Záležitosti odboru životního prostředí 

2.        Prezentace projektové dokumentace „Revitalizace parku  Ing. Tomáš Hocke  17:10 – 17:35  

             U Nádraží, Turnov“ 

Záležitosti odboru finančního 

3. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018 Ing. Tomáš Hocke        17:35 – 17:45     

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Prodej pozemku p.č. 736/33 k.ú. Daliměřice Ing. Tomáš Hocke       17:45 – 18:30                                                                          

5. Prodej pozemku p.č. 1258/7 k.ú. Turnov                                                                                  

6. Odkoupení pozemku p.č. 3185/92 k.ú. Turnov - komunikace ulice 

Slunečná 

                                                                               

7. Vykoupení pozemku parc.č. 3888/134 k.ú. Turnov od ČD a.s.        

8. Směna pozemků v k.ú. Turnov s Libereckým krajem - Střední 

zdravotnická škola 

       

9. Turnov – mobilní kamera 2.        

10. Turnov -  forenzní značení kol        

  11.       Bytová lokalita Benátky - ukončení projekční přípravy 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

12. Městské organizace - smlouvy SGEI Mgr. Petra Houšková   18:30 – 19:00                                                                               

13. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.                                                                                 

  14.       Příspěvky občanů              19:00 – 19:15 

Přestávka                19:15 – 19:30 

15.          

 

Hlasování o podvariantách investičních prioritách města na roky 

2019 – 2023 

Ing. Tomáš Hocke        19:30 – 20:00 

 

     

16. Rekonstrukce Základní školy Mašov - další postup        

17. Jmenování správní rady kulturního, sociálního a sportovního 

fondu 

Mgr. Petra Houšková   20:00 – 20:15       

18. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2018                                                                                       

19. 

 

Zahrada za Vesnou a ZŠ 28. října Mgr. Jaromír Frič -      

zastupitel města   

                                                                         

 20:15 – 21:00    

  20. Vodohospodářské sdružení Turnov – otevřený dopis zastupitelům     Ing. Michal Kříž 

              města – přidaný bod zastupitel města 

  21. Náměstí Českého ráje – hlučnost – přidaný bod                                   Karel Jiránek 
 zastupitel města 

 

  

2. Prezentace projektové dokumentace  „Revitalizace parku U Nádraží, Turnov“   
 

Rozprava:  
      Na základě usnesení ZM ze dne 25. 1. 2018 a usnesení RM ze dne 31. 5. 2018 bylo zadáno zpracování 

projektové dokumentace na akci „Revitalizaci parku U Nádraží“. Zpracovatelem projektové dokumentace je 

společnost AND, spol. s r. o., která zpracovala původní architektonickou studii. Předmětem projektové dokumentace 

je komplexní obnova vymezené části parku U Nádraží, podkladem pro zpracování dokumentace je architektonická 

studie zpracovaná v roce 2017.  Řešené území zahrnuje úpravu stávajícího vodního prvku včetně bezprostřední 

návaznosti a úpravu prostoru u obchodního centra Billa. Na místě stávajícího vodního prvku bude vytvořen nový 
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veřejný prostor s vodními tryskami, v místech prostoru před obchodním centrem dojde k celkové kultivaci prostoru, 

upravení nástupu do sídliště a vytvoření nového místa setkávání.   

 

V lednu 2018 bylo pokračování záměru schváleno na ZM s rámcovým finančním omezením: 

Celkovou realizační cenou vč. DPH na 6,5 mil. Kč při rámcovém rozdělení: 

- realizace bazének 2,5 mil. Kč 

- plocha před Billou 4 mil. Kč 

 

Původní predikované náklady: 

-  prostor vodních trysek cca 3,8 mil. Kč 

-  parter před Billou cca 7,4 mil. Kč. 

 

Na základě tohoto usnesení byla diskutována úprava architektonické studie a následně zadáno upravení studie a 

následně projekt společnosti AND, spol. s r. o. 

V rámci těchto prací došlo ke zmenšení plochy trysek včetně změny architektonické kompozice. Rovněž veřejný 

zpevněný prostor před Billou byl zmenšen. Vše bylo upravováno s ohledem na studii, která byla projednána 

s občany. 

O dotaci na realizaci záměru bychom mohli požádat v dubnu 2019 na Ministerstvu pro místní rozvoj z Programu 

Regenerace panelových sídlišť (financování 50/50%, max. výše dotace 6 mil. Kč). 

 

Diskuse: P. Kříž, p. Maierová, p. Jiránek, p. architekt, p. Frič 

 

V diskusi zaznělo:  

Podle minulého zastupitelstva by to mělo být za 6,5 mil; chci poprosit, abyste tento projekt podpořili. Stovky lidí ze 

sídliště tento prostor přivítají a bude to přínosné obohacení prostoru; vodní prvky budou oživením; můžou být do 

projektu zabudované zásuvky na nabíječky na mobil; dalo by se to zvládnout; já jsem pro, ta část Turnova si to 

zaslouží; bude to pro lidi, nebude tam žádné parkoviště. 

 

 

Usnesení ZM č. 2/2019 
ZM schvaluje  
projektovou dokumentaci „Revitalizace parku U Nádraží, Turnov“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
 

3. Rozpočtové opatření č.6 na rok 2018   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc schvalovat nutné rozpočtové 

změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové 

opatření č. 6 radou města dne 31. 12. 2018 usnesení č. 805/2018 – změnu rozpočtu na rok 2018 dle přiložené 

tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 141.188 Kč, v této částce jsou zejména přijaté transfery ke konci roku. 

Celkové výdaje se navyšují o 176.188 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se zvyšuje o částku ve výši 

35.000 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 3/2019 

ZM bere na vědomí  
rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 
tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 
416.229.769 Kč, navýšením o částku 141.188 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 
504.015.881 Kč, navýšením o částku 176.188 Kč, a ve financování na částku ve výši 
87.786.112 Kč, navýšením o částku 35.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
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4. Prodej pozemku p.č. 736/33 k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  
      Na odbor správy majetku byla paní xxxxxxxxxxxx podána žádost o prodej pozemku parc. č. 736/33 k. ú. 

Daliměřice. Tento pozemek by měl sloužit pro zvětšení zahrady žadatelky. 

Pozemek parc. č. 736/33 v k. ú. Daliměřice o výměře 277m2 v minulosti Město Turnov vykoupilo jako zbytkový při 

výstavbě silnice I/10 a není tedy předmětem žaloby na určení vlastnictví ve věci Walderode. 

Územním plánem města Turnov je výše uvedený pozemek zařazen do ploch - Orná půda, trvale travní porost (Z). 

Hodnota pozemků dle tabulky orientačních cen prodávaných pozemků dle funkčního užití stanovené Územním 

plánem není pevně dána a měla by být stanovena znaleckým posudkem, cena takto určená bývá zpravidla 100,- 

Kč/m2 jako cena obvyklá. 

Žadatelka nabízí za tento pozemek částku ve výši 170.000,- Kč, tj. cca 613,- Kč/m2 a to z důvodu jejího následného 

využití jako funkčního celku zahrady sloužící rodinnému domu v jejím vlastnictví. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 4/2019 
ZM schvaluje  
prodej pozemku par. č. 736/33 k. ú. Daliměřice o výměře 277m2, za cenu stanovenou dohodou 
170.000,- Kč, která je zároveň cenou obvyklou, do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 

 

 

 

5. Prodej pozemku p.č. 1258/7 k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  
      Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení prodej pozemku p. č. 1258/7 v k. ú. Turnov, v ulici 28. říjen, 

Turnov, který byl doporučen jak Radou, tak Zastupitelstvem města. Pro objektivní ocenění v ceně v daném místě a 

čase obvyklé, byl městem objednán znalecký posudek. Zpracovatel, Znalecký ústav spol. STATIKUM Brno s.r.o., 

jej dodal pod číslem 3562-297-2018. Výsledná hodnota – cena obvyklá, pozemku parc. č. 1258/7 k. ú. Turnov, v ul. 

28. října, je ve výši 634,- Kč za m2, tj. celkem 909.156,- Kč, daňově osvobozeno.  

Požadavky kupujícího a prodávajícího byly projednány a právně zformulovány do kupní smlouvy. V této smlouvě 

bude sjednán 

1) prodej pozemku parc. č. 1258/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1434m2, v k. ú. Turnov za kupní cenu 

909.156,- Kč s rozdělením platby kupní ceny do tří splátek 

2) smluvně upraveno zástavní právo na nedoplatek kupní ceny ve výši 192.156,- Kč, které bude vymazáno po úplné 

úhradě celé kupní ceny 

3) uzavřeno věcné břemeno osobní služebnosti, spočívající v povinnosti každého vlastníka zdržet na pozemku 

výstavby jakékoli stavby, jež by neplnila doplňkovou funkci k Bytovému domu (tj. objektu čp. 1329). Přípustné jsou 

pouze stavby se zastavěnou plochou nepřesahující 20m2 funkčně související - pergola, nebo zahradní domek, nebo 

dětské hřiště, nebo grilovací místo, nebo bazén. Tato služebnost bude zapsána do katastru nemovitostí jako věcné 

právo váznoucí na prodávaném pozemku, spojeno s oprávněnou právnickou osobou (Městem Turnov) a na časově 

neomezenou dobu, a to bezplatně - Smluvní strany se proto dohodly, že v případě, že by kdykoli po uzavření této 

smlouvy bylo na Nemovitosti započato s výstavbou jakékoli stavby jiné než Funkčně související stavby, zvyšuje se 

Kupní cena o částku 1.241.844,- Kč. 

 

Diskuse: p. Kříž 

 

V diskusi zaznělo:  

V minulém období to tak bylo, že v přílohách je odhad a tady není. 
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Usnesení ZM č. 5/2019 
ZM schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 1258/7 v k. ú. Turnov o výměře 1434m2 za celkovou kupní cenu v 
daném místě a čase obvyklou ve výši 909.156,- Kč, do vlastnictví Bytového družstva Turnov 
1329, IČ 25943090. Kupní cena bude rozdělena do tří splátek - první platba kupní ceny bude 
splatná do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy ve výši 717.000,- Kč, druhá splatná nejpozději k 
31. 12. 2019 ve výši 96.078,- Kč a třetí splatná nejpozději k 31. 12. 2020 ve výši 96.078,- Kč. 
Společně s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva a smlouva o 
zřízení služebnosti. Správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/1] 
 
 
 

6. Odkoupení pozemku p.č. 3185/92 k.ú. Turnov - komunikace ulice Slunečná   
 

Rozprava:  
      V návaznosti na jednání se současnými vlastníky pozemků napojených na komunikaci předkládáme 

zastupitelstvu města ke schválení odkup pozemku parc. č. 3185/92 k. ú. Turnov - budoucí komunikace v ulici 

Slunečná, Turnov. 

Odkup pozemku parc. č. 3185/92 k. ú. Turnov, byl projednán se všemi současnými spoluvlastníky za následujících 

podmínek: 

1) odkup pozemku p. č. 3185/92 o výměře 2621m2, za kupní cenu 100,- Kč/m2 

2) uzavření smlouvy o příspěvku na dokončení komunikace ve výši 100.000,- Kč s rozdělením do dvou splátek - 1. 

ve výši 50% do 31. 12. 2019 a 2. ve výši 50% do 31. 12. 2020. 

3) Město Turnov zahájí projektování veřejného osvětlení, zajistí jeho povolení a dokončí vrstvy asfaltu 

4) předpokládaný termín realizace veřejného osvětlení a 1. vrstvy asfaltového povrchu s max. šíří 3m do 31. 12. 

2021. 

5) Na základě takto sjednaných podmínek bude sjednána smlouva o převedení investorství s panem xxxxxxxxxxx. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 6/2019 
ZM schvaluje  
odkoupení pozemku p. č. 3185/92, o výměře 2621m2, k. ú. Turnov za kupní cenu ve výši 100,- 
Kč/m2, tj. za 262.100,- Kč vč. DPH od spoluvlastníků zapsaných na Listu vlastnictví č. 7789 
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, za 
předložených podmínek. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/2] 
 
 
 

7. Vykoupení pozemku parc.č. 3888/134 k.ú. Turnov od ČD a.s.   
 

Rozprava:  
      Na základě jednání s Českými drahami, a.s. (dále také jen ČD, a.s.), o možnosti odkupu některých pozemků v 

jejich vlastnictví u vlakového nádraží v Turnově, které probíhá již od února 2014 a po opětovné žádosti v červenci 

2018, předkládáme ke schválení kupní cenu za pozemek parc. č. 3888/134, ostatní plocha, o výměře 1687m2, v k. ú. 

Turnov. 

Celková kupní cena tohoto pozemku je ze strany ČD, a.s. stanovena ve výši 190.000 Kč. Kupní cena je složena ze 

dvou položek: 170.000 Kč je cena pozemku stanovené znaleckým posudkem a 20.000 Kč jsou náklady spojené s 

prodejem pozemku (kolek, vyhotovení ZP, GP, režijní náklady). 

 

 

 

 



6                                                        Zápis Zastupitelstva Města Turnov dne 31. 1. 2019 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Podle vizualizace parkovacích míst je silnice vykouslá, nepřemýšlelo se o vykoupení tohoto pozemku? 

Musíme zjistit od vlastníků okolních pozemků, jestli by chtěli své pozemky směnit nebo odprodat. 

 

 

Usnesení ZM č. 7/2019 
ZM schvaluje  
odkup pozemku parc. č. 388/134 o výměře 1687m2, v k. ú. Turnov, od Českých Drah a.s. IČ 
70994226, za kupní cenu ve výši 190.000,- Kč, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. 
České Dráhy a.s. uhradí správní poplatek a zajistí zápis vlastnických práv do katastru 
nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
 

8. Směna pozemků v k.ú. Turnov s Libereckým krajem - Střední zdravotnická škola   
 

Rozprava:  
      Na základě jednání pana starosty Ing. Tomáše Hockeho a paní ředitelky Střední zdravotnické školy v Turnově 

(dále jen "SZŠ Turnov) paní Mgr. Lenkou Novákovou předkládáme zastupitelstvu města ke schválení záměr směny 

pozemků u SZŠ Turnov v ulici 28. října. 

Jedná se směnu pozemků ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 1336/36 výměra 353m2 a část pozemku p. č. 1336/35 

s novým parcelním číslem p. č. 1336/59 výměra 84m2 za pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje parc. č. 1336/15 

výměra 168m2 a 1336/16 výměra 105m2  vše v k. ú. Turnov. 

Mezi velikostí pozemků převáděných z vlastnictví Města Turnov a pozemky Libereckého kraje vzniká rozdíl ve výši 

cca 164m2 , který je Liberecký kraj ochoten Městu Turnov doplatit.  

Cena obvyklá pozemků p. č. 1336/15 a 1336/16 k. ú. Turnov, ve vlastnictví Libereckého kraje, stanovena znalcem 

na 68.250 Kč 

Cena obvyklá pozemku p. č. 1336/36 a části pozemku 1366/35, ve vlastnictví Města Turnov, stanovena znalcem na 

109.250 Kč. Doplatek ve výši 41.000 Kč bez DPH uhradí Liberecký kraj Městu Turnov. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 8/2019 
ZM schvaluje  
směnu pozemků ve vlastnictví města Turnova p. č. 1336/36 o výměře 353m2 a pozemku 
1336/59 o výměře 84m2 za pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje p. č. 1336/15 o výměře 
168m2  a 1336/16 o výměře 105m2, všechny pozemky v k. ú. Turnov, s doplatkem ze strany 
Libereckého kraje, za rozdílnou výměru, ve výši 41.000,- Kč. Liberecký kraj uhradí správní 
poplatek a zajistí zápis vlastnických práv na katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
 

9. Turnov – mobilní kamera 2.   
 

Rozprava:  
      Předmětem žádosti o dotaci bude pořízení jednoho mobilního kamerového bodu. Je tvořen jednou 

plnohodnotnou kamerou. Na pořízení je možné požádat o dotaci z programu Prevence kriminality na místní úrovni 

2019 na Ministerstvo vnitra České republiky, výše dotace na projekt je 90 %. Pokud bude získána dotace, spoluúčast 

města by činila minimálně 10% nákladů. Celkové náklady se odhadují na cca 350 000 Kč s DPH a spoluúčast Města 

Turnov by činila cca Kč 35 000,- s DPH. 

Na zasedání byl přizván strážník pan Hladík, který o mobilní kameře hovořil. 
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Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 9/2019 
ZM schvaluje  
podání žádosti do dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni 2019 na akci 
„Turnov – mobilní kamera 2.“ a souhlasí s finanční spoluúčastí minimálně 10% z celkových 
nákladů. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
 

10. Turnov -  forenzní značení kol   
 

Rozprava:  
      Jedním z moderních prvků prevence majetkové kriminality je ochrana majetku občanů za pomoci forenzního 

identifikačního značení, tzv. syntetické DNA. Předměty, např. jízdní kola, označené pomocí tohoto značení jsou 

vybaveny samolepkami s upozorněním „Městská policie Turnov Chráněno DNA“, a dále jsou vyfotografovány, 

detailně popsány do příslušných registračních formulářů a následně zaevidovány v registru Městské policie Turnov a 

také v Národním registru REFIZ. Na pořízení je možné požádat o dotaci z programu Ministerstva vnitra České 

republiky, výše dotace na projekt je 90 %. Pokud bude získána dotace, spoluúčast města by činila 10% nákladů. 

Celkové náklady se odhadují na 48 350 Kč s DPH a spoluúčast Města Turnov by činila cca 5 350Kč s DPH.  

K jednání byl přizván strážník pan Hladík, který o forenzním značení kol hovořil. 

 

Diskuse: p. Frič, p. Hocke, p. Miklík, strážník Hladík, p. Špinka 

 

V diskusi zaznělo: 

Když by to bylo takto zařízené, nedalo by se uvažovat o rozšíření cyklostezek?; usiluji o rozšíření cyklostezek, ale 

buď máme cyklostezku nebo parkování; je v dotačním programu i prostor na propagaci projektu?; součástí projektu 

je propagace; služba bude zdarma?; je to zdarma v rámci prevence kriminality. 

 

 

Usnesení ZM č. 10/2019 
ZM schvaluje  
podání žádosti do dotačního titulu Ministerstva vnitra na akci „Turnov - forenzní značení 1." a 
souhlasí s finanční spoluúčastí minimálně 10% z celkových nákladů. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
 

11. Bytová lokalita Benátky - ukončení projekční přípravy   
 

Rozprava:  
      Předkládám vám zprávu směřující k ukončení přípravy zasíťování pozemků ve vlastnictví města v bytové zóně 

Benátky. Tyto pozemky byly územním plánem a územní studií určeny pro zástavbu rodinnými domy. Jedná se o 7 

pozemků města určených na výstavbu. Hlavním důvodem zastavení těchto přípravných prací je výsledek 

hydrogeologického průzkumu, který v dané lokalitě nedoporučuje-zakazuje hromadnou zástavbu především 

s ohledem na zakonzervovaný sesuv a nutné odvedení všech dešťových vod mimo území, tedy do vodoteče 

Stebénky. V režimu rodinných domů nejsme schopni v průběhu celé životnosti objektů zkontrolovat a zaručit 

odvedení všech dešťových vod ze střech a zpevněných ploch rodinných domů do dešťové kanalizace. Jejich 

případné neodvedení může mít fatální vliv na aktivaci zakonzervovaného sesuvu, ohrožení novostaveb na prodaných 

pozemcích města i stávajících rodinných domů v ulici 5. května. Druhým důvodem pak je ekonomická náročnost 

případných opatření. Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na částku cca 25,8 mil. Kč bez DPH. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 
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V diskusi zaznělo: 

V jaké výši nákladů se pohybujeme?; v této chvíli jsme zaplatili za územní studii, to bylo do 100 tis. Kč. 

hydrogeologický průzkum byl v řádech desetitisíc korun. 

 

 

Usnesení ZM č. 11/2019 
ZM projednalo  
materiál Bytová zóna Benátky – ukončení projekční přípravy a souhlasí s ukončením projekční 
přípravy v bytové zóně Benátky na základě hydrogeologického posudku a predikovaných 
finančních nákladů na odvedení dešťových vod, výstavbu komunikace a inženýrské sítě. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
  

12. Městské organizace - smlouvy SGEI   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám k projednání materiál, který se týká příspěvku poskytovaného městským organizacím, který 

spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského zájmu, tzv. SGEI.  

 

Smlouva o fungování Evropské unie má významné dopady na možnost využití veřejných prostředků v členských 

zemí EU. Hlavním principem je nadnárodní aplikace soutěžních pravidel EU na veřejnou podporu poskytovanou 

v ČR. Dle Nařízení Komise (EUE) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu de minimis podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu se stanoví obecný strop na 

jednoho příjemce na období tří účetních let. 

 

Definice služeb obecního hospodářského zájmu: V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby 

poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle 

zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifikovaným znakem těchto 

služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec 

nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze 

strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb. 

 

Služby obecného hospodářského zájmu jsou podskupinou služeb obecného zájmu. Jejich označení vypovídá o 

faktu, že mají hospodářskou resp. ekonomickou povahu, a že se na ne vztahují soutěžní pravidla a tedy i pravidla 

veřejné podpory. Do těchto služeb spadají služby např. zdravotní péče, sociální služby, přeprava cestujících, 

odpadové a vodní hospodářství atd. Do této kategorie nespadá oblast školství, ani služby knihoven. 

 

Financování: 

1. Organizace či společnost vykonává pro zřizovatele/zakladatele činnost, která není definována jako SGEI. 

2. Organizace či společnost vykonává pro zřizovatele/zakladatele činnost, která je označena jako SGEI, ale 

vzhledem k objemu finančních prostředků lze řešit formou de minimis. 

3. Organizace či společnost vykonává pro zřizovatele/zakladatele činnost, která je označena jako SGEI a 

vzhledem k objemu finančních prostředků je nutno ji financovat na základě Pověření. 

 

Financování musí být realizováno na základě písemného aktu (např. dotační smlouvy), který se výslovně odkáže na 

Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu vyhlášené v Úředním věstníku Evropské 

unie dne 29. 4. 2012. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 12/2019 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu pro společnost Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 13/2019 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
 

13. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám materiál, který se týká společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČ 

26004674, se sídlem Jana Palacha 804, 511 01 Turnov.  

 

Společnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. poskytuje služby v oblasti výchovy a vzdělávání. Je třeba 

jmenovat nově 3 členy správní rady společnosti, kteří by byli z řad Města Turnov. Rada města Turnova projedná na 

svém řádném jednání dne 31. 1. 2019 členství ve správní radě společnosti a jména zástupců za Město Turnov budou 

sdělena přímo na jednání Zastupitelstva města Turnova dne 31. 1. 2019 při projednávání tohoto bodu. 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Houšková 

 

V diskusi zaznělo: 

Chci poděkovat za dlouholetou činnost paní ředitelce PaeDr. Jaroslavě Dudkové; VCT prokázalo, že je 

životaschopné bez finančních injekcí od města.  

 

 

Usnesení ZM č. 14/2019 
ZM bere na vědomí  
zprávu o činnosti organizace VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČ 26004674, se 
sídlem Jana Palacha 804, 511 01 Turnov. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 15/2019 
ZM jmenuje  
zástupce Města Turnov do správní rady organizace VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. 
PhDr. Hanu Maierovou, Mgr. Petru Houškovou a Evu Kordovou. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
  

14. Příspěvky občanů   
 

Rozprava: 
 Nikdo se nepřihlásil. 
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15. Hlasování o podvariantách investičních prioritách města na roky 2019-2023   
 

Rozprava:  
      Na základě dlouhodobé koncepce plánování investičních akcí města předkládám materiál soustřeďující 

informace týkající se investic, rekonstrukcí a oprav. Tento materiál je podkladem pro anketu zastupitelů, kteří svým 

hlasováním sdělí priority, na které bude navazovat projekční příprava, vyhledávání finančních zdrojů a následně i 

realizace záměru. Finanční potenciál města na velké investice a opravy je cca 50-70 mil. Kč /ročně. 

V prvním kroku bude rozhodnuto o podvariantách. 

 

Nová knihovna – varianta č.1 – 4 hlasy 

- výstavba nového objektu moderní knihovny se zázemím Žluté ponorky v prostoru mezi plátnem letního 

kina a objektem Sboru 

- PD: hotova objemová studie, není studie cca 80 tis.Kč, není projekt cca 1,8 mil.Kč 

- Předpokládané náklady stavby: 75 mil.Kč vč. DPH 

- Možná realizace: rok 2021 a dále 

 

Nová knihovna – varianta č.2 – 23 hlasů 

- výstavba pouze nového objektu moderní knihovny bez zázemí Žluté ponorky v prostoru mezi plátnem 

letního kina a objektem Sboru, vzhledem k rozsahu investičních priorit a poměrně dobrému stavu objektu 

Žluté ponorky navrhuji zastupitelům ustoupit od stavby společného objektu Žluté ponorky a knihovny 

- PD: hotova objemová studie, není studie cca 80 tis.Kč, není projekt cca 1,2 mil.Kč 

- Předpokládané náklady stavby: 40 mil.Kč vč. DPH 

- Možná realizace: rok 2021 a dále 

 

Rekonstrukce objektu Městského divadla – varianta č.1 - dostavba včetně rekonstrukce čp.151 s nástavbou sálu pro 

alternativní divadlo – 16 hlasů 

- dostavba stávajícího objektu divadla s důstojným vstupním prostorem, šatnami, toaletami a stavba nové 

scény 

- PD: je zažádáno o územní rozhodnutí, pracuje se na dokumentaci ke stavebnímu řízení 

- Předpokládané náklady stavby: 93 mil.Kč vč. DPH (v ceně není zahrnuta jevištní technika), reálný odhad 

cca 110 mil.Kč vč. DPH 

- Možná realizace: rok 2020 a dále 

 

Rekonstrukce objektu Městského divadla – varianta č.2 - dostavba včetně rekonstrukce čp.151 ve stávající hmotě – 

11 hlasů 

- dostavba stávajícího objektu divadla s důstojným vstupním prostorem, šatnami, toaletami a rekonstrukce 

objektu čp.151 ve stávající hmotě 

- PD: je zažádáno o územní rozhodnutí, pracuje se na dokumentaci ke stavebnímu řízení, v případě této 

varianty bude nutné udělat novou dokumentaci na rekonstrukci objektu čp.151 

- Předpokládané náklady stavby: 80 mil.Kč vč. DPH (v ceně není zahrnuta jevištní technika), reálný odhad 

cca 90mil.Kč vč. DPH 

- Možná realizace: rok 2021 a dále 

 

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov  - varianta č.1 - dle zpracovaného projektu – 17 hlasů 

- generální rekonstrukce objektu školy, projekt hotov, projektový rozpočet 50 mil. Kč vč. DPH, omezení do 

VŘ maximální cenou 47 mil.Kč 

- PD: dokumentace je připravena k vypsání VŘ 

- Předpokládané náklady stavby: 50 mil.Kč vč. DPH  

- Možná realizace: rok 2019 a dále 

 

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov – varianta č.2 - dle nového projektu – 10 hlasů 

- generální rekonstrukce objektu školy, zmenšení obestavěného prostoru, cesta dle studie D, omezení 

projektových nákladů na 37 mil.Kč 

- PD: hotova studie, není projekt cca 1 mil.Kč 

- Předpokládané náklady stavby: 37 mil.Kč vč. DPH  

- Možná realizace: rok 2020 a dále 
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Maškova zahrada – přístavba šaten zimního stadionu – varianta č.1 – 14 hlasů 

Vestavba 4 šaten do interiéru objektu zimního stadionu 

- PD: hotova studie, není projekt cca 0,7 mil.Kč 

- Předpokládané náklady stavby: 5 mil.Kč bez DPH  

- Možná realizace: rok 2020 a dále 

 

Maškova zahrada – přístavba šaten zimního stadionu, zázemí MST – varianta č.2 – 13 hlasů 

Přístavba 5 šaten jako externí prstenec, zázemí pro MST (kanceláře administrativy, sklady) 

- PD: hotova studie, není projekt cca 1,2 mil.Kč 

- Předpokládané náklady stavby: 15 mil.Kč bez DPH  

- Možná realizace: rok 2020 a dále 

 

Sportovní hala na Turnově 2 – varianta č.1 – 17 hlasů 

Příprava projektové dokumentace na opravu a rozšíření haly TSC (větší plocha pro kolektivní sporty), v případě 

zájmu TSC o převod na město 

- PD: nejsou ani jednání s vlastníky, není studie 100 tis.Kč, není projekt 1,7 mil.Kč 

- Předpokládané náklady stavby: 80 mil.Kč bez DPH  

- Možná realizace: rok 2022 a dále 

 

Sportovní hala na Turnově 2 – varianta č.2 – 2 hlasy 

Příprava projektové dokumentace na opravu haly TSC, v případě zájmu TSC o převod na město 

- PD: nejsou ani jednání s vlastníky, není projekt 1,2 mil.Kč 

- Předpokládané náklady stavby: 40 mil.Kč bez DPH  

- Možná realizace: rok 2022 a dále 

 

Sportovní hala na Turnově 2 jako nafukovací hala v areálu TJ Turnov na Daliměřicích – varianta č.3 – 8 hlasů 

při získání dotace z MŠMT, spoluúčast města 7 mil.Kč, příspěvek na spoluúčast při současné dohodě o "narovnání" 

vlastnických vztahů 

- PD: zpracována dokumentace ke stavebnímu řízení, čekají na stavební povolení, zažádáno o dotaci na 

MŠMT 

- Předpokládané náklady stavby: 23 mil.Kč vč. DPH,  spoluúčast města 7 mil.Kč 

Možná realizace: rok 2019 a dále 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Miklík, p. Kunetka, p. Weissová, p. Kordová, p. tajemník, p. Polášek, p. Uchytil, p. 

Špinka 

 

V diskusi zaznělo: 

Chci rozporovat projekt divadla – varianta č. 2; v prosinci byl projekt na 46 mil. Kč včetně DPH, nyní je za 80 mil. 

Kč; cena je vyšší po konzultaci s p. architektem; nechtěli jsme rekonstruovat č. p. 151, chtěli jsme udělat přístavbu 

vstupní haly a jen lehce č. p. 151. Takže bude postavený nový dům č. p. 151 za 30 mil. Kč?; Ano, dorazil stavebně 

technický průzkum, který zhodnotil, že dům č. p. 151 je ve špatném stavu. Všechny varianty byly projednány na 

poradě, všichni byli přítomni a mohli připomínkovat; p. Kříž nebyl na žádné schůzce, kde se priority projednávaly; 

cena projektu divadla je velice vysoká a stavba knihovny se stále odsouvá. Nezablokuje rekonstrukce divadla stavbu 

knihovny?; Dostali jste nabídku na odkup pozemku Koňský trh? Bude to mezi investičními prioritami?; nabídka není 

oficiální; U priority Přístavba šaten na zimním stadionu probíhalo rozhodnutí na základě částek, které neodpovídaly 

skutečnosti; ve sportovní komisi byli všichni informováni o upraveném rozpočtu. 

 

 

Usnesení ZM č. 16/2019 
ZM bere na vědomí  
informaci o výsledcích hlasování o podvariantách investičních priorit na roky 2019-2023. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/2] 
 
 

 

 



12                                                        Zápis Zastupitelstva Města Turnov dne 31. 1. 2019 

16. Rekonstrukce Základní školy Mašov - další postup   
 

Rozprava:  
      Na základě usnesení ZM z 29. 11. 2018 předkládám materiál Rekonstrukce ZŠ Mašov a zároveň vás žádám o 

posunutí rozhodování o této investiční prioritě po provedení ankety o investičních prioritách města 2019-2023. 

Anketa měla být původně na konci ledna ukončena. Na návrh opozičních zastupitelů a se souhlasem ostatních jsme 

však harmonogram vyhodnocování ankety posunuly na konec února 2019. Z tohoto důvodu je třeba posunout i 

rozhodnutí o ZŠ Mašov. 

 

Diskuse: 0 

 

 

Usnesení ZM č. 17/2019 
ZM odkládá  
projednávání investiční akce Rekonstrukce ZŠ Mašov na ZM po provedení a vyhodnocení 
ankety zastupitelů o investičních prioritách města 2019-2023. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/1/1] 
 
 
 

17. Jmenování správní rady kulturního, sociálního a sportovního fondu   
 

Rozprava:  
      Město Turnov zřizuje účelové fondy:  

 Kulturní fond města Turnov (dále kulturní fond) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. 226/2008 ze 

dne 27. 11. 2008 jako trvalý účelový fond města Turnov podle § 84 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Město Turnov zřizuje samostatný účet fondu. Kulturní fond je účelový fond, který město 

Turnov zřizuje k zajištění finanční podpory kulturních aktivit na území města Turnov.  

 Fond na podporu sociální oblasti města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 63/2009 ze dne 28. 

4. 2009 jako trvalý účelový fond města Turnova podle § 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Město Turnov zřizuje samostatný účet fondu.  

Fond na podporu sociální oblasti je účelový fond, který město Turnov zřizuje k zajištění finanční  

podpory v sociální oblasti na území města Turnov a pro občany města Turnov.  

 Sportovní fond města Turnov (dále jen sportovní fond) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. 

212/2011 ze dne 24. 11. 2011 jako trvalý účelový fond města Turnov podle § 84 d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Turnov zřizuje samostatný účet fondu. Sportovní fond je účelový fond, 

který město zřizuje k zajištění finanční podpory sportovních aktivit na území města Turnov.  

 

Diskuse: p. Kříž, p. Houšková, p. Kordová, p. Svobodová, p. Knížek 

 

V diskusi zaznělo: 

Opozice má v každém fondu svého zástupce, ale sociální fond na podporu sociální oblasti ho nemá. Navrhuji p. 

Knížka; sociální fond splňuje všechny regule, jak má být fond jmenován: 2 odborníci z oblasti sociální, předsedkyně 

komise a vedoucí sociálního odboru; p. Svobodová - vzdávám se nominace ve prospěch pana Knížka; p. Knížek - 

souhlasím s návrhem. 

 

 

Usnesení ZM č. 18/2019 
ZM odvolává  
bývalé členy správní rady Kulturního fondu Města Turnova: Mgr. Petru Houškovou, Mgr. 
Otakara Špetlíka, Mgr. Martinu Markovou, Mgr. Radku Šimůnkovou, Mgr. Blanku Blažkovou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
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Usnesení ZM č. 19/2019 
ZM jmenuje  
správní radu Kulturního fondu Města Turnova v tomto složení: Mgr. Petra Houšková, RNDr. 
Josef Uchytil, Dis., Mgr. Martina Marková, Mgr. Blanka Blažková, Lukáš Bělohradský. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 20/2019 
ZM odvolává  
bývalé členy správní rady Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova: Evu Kordovou, 
Šárku Červinkovou, Bc. Jaroslava Cimbála, Mgr. Hanu Kocourovou, Marii Macháčkovou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 21/2019 
ZM jmenuje  
správní radu Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova od 1. 3. 2019 v tomto složení: 
Eva Kordová, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Jaroslav Knížek, Mgr. Dagmar Rakoušová, Bc. 
Jaroslav Cimbál. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 22 /2019 
ZM odvolává  
bývalé členy správní rady Sportovního fondu Města Turnova: Mgr. Jaromíra Friče, Ing. Michala 
Kříže, Mgr. Martinu Markovou, Mgr. Janu Svobodovou, Ing. Mgr. Tomáše Zakouřila. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 23/2019 
ZM jmenuje  
správní radu Sportovního fondu Města Turnova v tomto složení: Jiří Mikula, Ing. Zbyněk Miklík, 
Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, Mgr. Martina Marková, Mgr. Jaromír Frič. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
 

18. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2018   
 

Rozprava:  
      Předkládáme Vám Zprávu o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2018. Zpráva obsahuje souhrnné informace 

za uplynulý rok, přehled o uskutečněných aktivitách na území města Turnova. Kompletní informace o Národní síti 

Zdravých měst ČR naleznete na stránkách www.zdravamesta.cz. Z důvodu personálních změn je potřeba jmenovat 

novou koordinátorku. Koordinátorka zajišťuje a koordinuje jednotlivé aktivity, komunikuje s Národní sítí zdravých 

měst, Libereckým krajem, vzdělává se, prezentuje naši dobrou praxi a v posledních letech koordinuje i celý proces 

participativního rozpočtu. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 24/2019 
ZM bere na vědomí  
zprávu o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2018. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 25/2019 
ZM odvolává  
koordinátorku projektu Zdravého města Turnov a Agendy 21 Ing. Annu Dohnalovou a jmenuje 
do funkce Ing. Kláru Preislerovou s účinností od 1. 2. 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 
 
 
 

19. Zahrada za Vesnou a ZŠ 28. října   
 

Rozprava:  
      Bod předkládaný panem zastupitelem Fričem - předkládám Vám k projednání materiál, který se týká změny 

užívání souboru pozemků za Vesnou - (pp. č. 1427/1, 1427/2, 1427/4, 1427/10, 1427/11, 1464, 1465/2, 

1461/8,1455/1). Tyto pozemky byly zakoupeny pro účely vybudování parkoviště, aby se zvětšil počet parkovacích 

míst u Havlíčkova náměstí. Protože však tento záměr nekoresponduje ani se současnou filosofií projektování úprav 

center měst, ani s chápáním současného trendu zlepšování životního prostředí, navrhuji změnu účelu využití této 

plochy ve vlastnictví Města Turnova. Doufám, že upřednostníte zdravý rozum a porovnáte dopad využití pro školní 

děti i ostatní obyvatele Turnova v obou variantách – projekt parkoviště a projekt Zelená zahrada. 

 

Diskuse: p. Frič, p. Kunetka, p. Mlejnek, p. Uchytil, p. Weissová, p. Meierová, p. Kříž, p. tajemník, p. Kordová, p. 

Jiránek, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: 

Nemůžu hlasovat pro navržené usnesení, protože není vyřešené parkování v centru města; hlasoval jsem pro 

parkoviště a využívali jsme ho bezplatně po dohodě s majiteli. Majitelé vedlejších pozemků nevěděli, že tam bude 

parkoviště a pokud to takto bude pokračovat, vypoví nájemní smlouvu a oplocení, které bylo plánováno by nebylo 

povoleno majiteli vedlejšího pozemku; Nevyžadovalo by to změnu územního plánu, když by se tam stavěly 

učebny?; V první etapě bychom zkulturnili plochu. Pokud by učebna byla v užívání školy, tak bychom se snažili 

získat veškerá povolení. Zatím jsme v oblasti teorií; Jak probíhá spolupráce s Geoparkem UNESCO?; Máme 

podepsanou partnerskou smlouvu a chceme podnikat společné aktivity; Rád bych získal stanoviska komisí, kterých 

se to může týkat, jestli v rámci katastru Turnova škola potřebuje takovýto prostor, kde jinde by mohlo být parkoviště 

atd.; Využití prostoru pro zahradu je logické. Prostor pro děti tam není. Parkování by se mělo řešit obšírněji, zeleň 

v centru a ve vnitrobloku by byla dobrá. 

Když se to kupovalo jako základ budoucího parkoviště, tak se hovořilo o parkovacím domu. Bylo to v situaci, kdy 

budova Telekomunikačního úřadu byla k prodeji a to se nyní zásadně změnilo. Budova má majitele, takže 

vybudování parkovacího domu možné není. Neměli bychom se vrátit k myšlence, dlouhodobého nájmu zahrady?; 

První návrh byl, že by bylo parkoviště podzemní, zelená plocha by byla na střeše parkovacího domu. Pan starosta 

řekl, že na to nemáme peníze; Vadí mi velmi striktní usnesení, které je navrhováno. Je to předčasné. Když se to 

kupovalo na parkoviště za vysokou cenu, tak jste hlasoval pro parkoviště; Chci se ohradit tím, že jsem myslel, že 

část bude parkoviště a část zelená plocha. Že to bude kompromis. Chtěl jsem být přítomen u jednání o projektu a 

nebyl jsem přizvaný. Postupně jsem změnil názor; Po územním rozhodnutím jsem navrhl, že budeme hledat 

kompromis a vy jste nechtěl. Chtěli jste celý prostor pro školní zahradu. Součástí rozhodovacího procesu byla studie, 

kolik se tam vejde parkovacích míst; Bude celý projekt ohledně parkoviště na dlouhou dobu pozastaven?; Sousedé 

se odvolali proti územnímu rozhodnutí. Liberecký kraj přišel s rozhodnutím, rozhodnutí jsem ještě neviděl; Je to 

pravda, odvolali se, Krajský úřad řekl, že měli být účastníkem řízení a náš stavební úřad začal konat tak, jak mu 

nařídil Krajský úřad; V době, kdy jsme to kupovali, tak jsme měli informace o možné kapacitě parkoviště. 

 

Za občany vystoupila p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – původně jsem podpořila parkoviště. Ale v té době nebyl projekt. 

Nyní podporuji školu. Zeleň je důležitá a ta tam není, děti tráví čas na chodbách. 

 



15                                                        Zápis Zastupitelstva Města Turnov dne 31. 1. 2019 

P. Frič požádal o vystoupení p. xxxxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxxxxxx má trvalé bydliště v Praze. 

Hlasování o vystoupení p. xxxxxxxxxxxxx: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/2] 

 

Vystoupil pan xxxxxxxxxxxxxxxxx - parkoviště má svůj vjezd, který je klíčovým momentem projektu. Rodina 

Smrkovských, kteří umožnili vjezd, ve vjezdu mají kousek pozemku. Když zjistili, že existuje alternativa 

k parkovišti, vypověděli smlouvu o umožnění vjezdu. Bez vjezdu parkoviště nebude. Na zazelenění pozemku 

bychom mohli získat grant ve výši 150 tis. Kč.  

 

Jak se to s vjezdem? 

Pozemek má p. xxxxxxxxxxxxxx, který pozemek, který je ve vlastnictví města Turnova, obdělává jako svoji 

zahradu. Chtěli jsme pozemky směnit, zahradu za vjezd na zahradu, ale p. xxxxxxxxxxxxxxxx si to rozmyslel, což 

dal vědět 2 dny před zastupitelstvem. 

 

P. Kunetka požádal o vystoupení p. xxxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasování o vystoupení p. Smrkovského: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [27/0/0] 

 

p. xxxxxxxxxxxxxx: změnil jsem názor, protože existuje jiná varianta než parkoviště.  

 

p. Kříž navrhl jmenovité hlasování. 

 

Návrh na usnesení 
ZM ruší  
záměr výstavby parkoviště na pozemku č. 1427/1, 1427/2, 1427/4, 1427/10, 1427/11, 1464, 
1465/2, 1461/8,1455/1. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/6/9] - Usnesení nebylo přijato. 
 
 

Návrh na usnesení 
ZM schvaluje  
záměr předání pozemku č. 1427/1, 1427/2, 1427/4, 1427/10, 1427/11, 1464, 1465/2, 
1461/8,1455/1 k užívání Základní škole Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace a 
vybudování areálu Zelená plocha dle dispoziční studie. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/6/9] - Usnesení nebylo přijato. 
 

Jmenovité hlasování: 
Pro     Proti     Zdrželi se 

Lukáš Bělohradský    Bc. Ondřej Fotr    Ing. arch. Václav Hájek 

Mgr. Jaromír Frič   Ing. Tomáš Hocke   Mgr. Petra Houšková 

Ing. Jaroslav Knížek   Karel Jiránek    MUDr. Martin Hrubý 

Ing. Michal Kříž    PhDr. Hana Maierová   Eva Kordová 

Ivan Kunetka    Mgr. Pavel Mlejnek   Jiří Kos 

Ing. Zbyněk Miklík   RNDr. Josef Uchytil, Dis.  Ing. Jiří Kovačičin 

MUDr. Rostislav Polášek       Mgr. Michal Loukota 

Miroslav Reichl         Jiří Mikula 

Ing. Tomáš Roubiček        Mgr. Jana Svobodová 

David Schindler 

Ing. Tomáš Špinka 

Daniela Weissová 
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20. Vodohospodářské sdružení Turnov – otevřený dopis zastupitelům města – 

přidaný bod   
 

Rozprava:  
      Bod předkládaný panem zastupitelem Křížem - Otevřený dopis ze strany starostů a místostarostů VHS Turnov 

byl adresovaný zastupitelům města. 

 

p. Kříž - nepamatuji si, že by při projednávání ceny chtěl Turnov dávat 2 mil. Kč, není to ani v zápisech. Ani v RM 

jsme o tom nikdy nehlasovali. V materiálech z VHS, když se projednával rozpočet, také nic takového není. 

V hlasování o ceně vody byly 3 hlasy proti a 2 se zdržely, takže není pravda, že všichni byli pro. Komunikoval jsem 

se zástupci VHS Turnov a pokud ve VHS budou p. Hocke a p. Mikula, tak je minimální šance, že se něco změní.  

 

p. Hocke - přečetl část z dopisu, který rozeslal zastupitelům jako reakci na otevřený dopis.  

 

p. Mikula – v zápisech Rady sdružení jsou pouze přijatá usnesení, není tam diskuse. Na začátku schůze pan starosta 

řekl, že si nepřeje zdražovat vodu, ostatní starostové chtěli cenu vody zvýšit, tak nemělo smysl o této variantě 

hlasovat.  

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Kunetka, p. Weissová, p. Hrubý, p. Miklík, p. Hocke, p. Uchytil, p. Kříž, p. Knížek, p. 

Svobodová, p. Maierová, p. Polášek, p. Špinka, p. Jiránek, p. tajemník, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: funkce třetího místostarosty byla vytvořena zejména proto, že měl vyřešit problémy ve VHS. Jak 

chce pan místostarosta bojovat za zájmy Turnova ve VHS? Půjde se těžko bránit, když neexistují žádné zápisy 

z jednání. Pan místostarosta by měl zvážit, jestli má ve své práci pokračovat; p. Mikula je ve funkci necelé 3 měsíce 

a za tu dobu těžko změní situaci, která je tam zakonzervovaná tak dlouho. Pan Mikula i pan starosta zastupují zájmy 

Turnova; pojďme se dohodnout, že dotace, které jsme dostali, využijeme k tomu, abychom snížili cenu vody. Oni o 

tom asi jednat chtějí; Chceme, abychom nebyli s cenou vodného a stočného v první desítce v ČR a abychom měli 

větší vliv ve VHS. Jak těchto cílů chceme dosáhnout?; Starostům VHS se snažíme vyjít vstříc a v rámci úprav stanov 

vytvořit novou pozici pro p. Hejduka, aby nebyl zástupcem Turnova, ale byl samostatným manažerem v rámci VHS. 

Snažíme se najít rozumnou společnou cestu a dohodnout se na pravomocech. Na naléhání starostů jsme p. Hejdukovi 

prodlužovali jeho funkční čas v Radě sdružení; Stojíme za našimi představiteli a jejich mandát je za nás platný; Jako 

zastupitelé bychom měli na dopis reagovat a přijmout usnesení vůči našim kolegům v ostatních obcích a městech; 

Cena vodného a stočného je na celém území Vodohospodářského systému jednotná. 

 

 

p. Jiránek – návrh usnesení: 

 

Usnesení ZM č. 26/2019 
ZM bere na vědomí  
otevřený dopis starostů a místostarostů VHS Turnov a stanovisko starosty a místostarosty 
města na tento dopis. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/2] 
  
 
p. Hrubý – návrh usnesení: 

Usnesení ZM č. 27/2019 
ZM bere na vědomí  
místostarostu Jiřího Mikulu projednat na Radě VHS Turnov záměr poskytnutí finančního 
příspěvku Města Turnova pro VHS Turnov směřující ke snížení ceny vodného a stočného pro 
rok 2019. Na příštím ZM podá p. Mikula informaci. 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/2/0] 
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21. Náměstí Českého ráje a jeho hlučnost – přidaný bod   
 

Rozprava:  
      Bod předkládaný panem zastupitelem Jiránkem - předloží na příštím zastupitelstvu návrh měření hlučnosti na 

náměstí za 15 – 30 tis. Kč. Případný nepříznivý výsledek měření by mohl vést k odstranění kostek a provedení 

tichého asfaltu. K neoficiální podpoře návrhu se přihlásilo cca 15 zastupitelů. 

 

Diskuse: 0 

 

 

 

 

V Turnově dne 7. února 2019 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

 


