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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27. června 2019 

  
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, 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, Miroslav Reichl, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

 

 

Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Rostislav Polášek, Ing. Tomáš Roubiček 
 
Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Rostislav Polášek, Ing. Tomáš Roubiček 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
RNDr. Josef Uchytil, DiS., Ing. Tomáš Špinka 

Přítomno 20 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 nebyl zařazen žádný jiný bod. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 222/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání. 
 

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Ostatní 

2.        Kauza Walderode – aktuální informace    Ing. Tomáš Hocke               17:10 – 17:25  

3.        Tvoříme Turnov – výsledek hlasování    Mgr. Petra Houšková          17:25 – 17:40 

4.        Analýza odpadového hospodářství města Turnov        Mgr. Jana Svobodová          17:40 – 18:00 

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do 

vlastnictví spol. Granát 

Ing. Tomáš Hocke               18:00 - 18:15                                                                           

6. Prodej částí pozemků parc.č. 711/23, 711/25 a 

711/27, v k.ú. Daliměřice 

       

Záležitosti odboru finančního 

7. Slunce Všem, zapsaný spolek - návratná finanční 

výpomoc 

Ing. Tomáš Hocke              18:15  -19:00                                                                         

8. Přijetí kontokorentního úvěru        

9. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019        

10. Závěrečný účet za rok 2018        

11. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 

12. 2018 

       

12. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého 

majetku Města do základního kapitálu Městské 

sportovní Turnov, s. r. o. 

Mgr. Jana Svobodová         19:00 – 19:10                                                                         

13. Příspěvky občanů                    19:10 - 19:20                                                                  

Přestávka                                                                                                                                19:20 - 19:35 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

14. 

 

15. 

Obecně závazná vyhláška – zkaz konzumace 

alkoholických nápojů na veřejných prostranství 

Obecně závazná vyhláška – noční klid  

Ing. Tomáš Hocke              19:35 - 19:50 

 

Mgr. Jana Svobodová        19:50 - 20:10                                                                  

      

16. Individuální dotace ROKO service plus s.r.o. Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Záležitosti odboru rozvoje města 

17. Měření hlučnosti na Nám. Českého ráje Ing. Tomáš Hocke              20:10 - 20:20                                                                   

Záležitosti městské policie 

18. Městská policie Turnov - veřejnoprávní 

smlouva s obcí Malá Skála 

        Mgr. Jana Svobodová         20:20 - 20:30                                                                            

 
 

2. Kauza Walderode - aktuální informace   
 

Rozprava:   

Předkládám Vám aktuální informace ke kauze Walderode. K podrobnému zodpovězení dotazů bude na 

zastupitelstvu přítomen pan Mgr. František Jaroš, který Město Turnov v tomto sporu zastupuje. 

Dne 18. června 2019 Krajský soud v Hradci Králové potvrdil mezitímní rozsudek Okresního soudu v Semilech 

týkající se občanství pana doktora Karla Des Fours Walderode: 

JUDr. Karel Des Fours Walderode byl oprávněnou osobu podle § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se 

upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku. 

Tento rozsudek znamená prolomení Benešových dekretů a splnění první podmínky pro navrácení majetku tedy 

přiznání československého občanství. V druhé fázi bude pak soud zkoumat rozsah navracených pozemků. 
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Rozhodnutí Krajského soudu nemá žádný odklad a umožňuje Okresnímu soudu přistoupit k druhé fázi rozhodování. 

Předpoklad dalšího rozhodnutí již o konkrétních pozemcích lze předpokládat v rozmezí 2-3 let. 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Jaroš 

V diskusi zaznělo: V médiích se objevilo, že byly v minulosti prodány některé nemovitosti a pozemky městem 

Turnov, hrozí vyplacení restituentům?; Pokud by nikdo nepodal odvolání nebo až by se vyřešilo dovolání, v tu chvíli 

okresní soud začne posuzovat jednotlivé parcely nebo nemovitosti, jestli jsou způsobilé k vydání. Ale pravidel je 

celá řada, záleží na konkrétních nemovitostech.; Pan zastupitel mluví o majetku a pozemcích, které město prodalo.; 

Určitě by bylo možné uplatňovat náhradu i na státu. V tuhle chvíli bych se toho nebál. 

 
Usnesení ZM č. 223/2019 

 

ZM bere na vědomí  
aktuální informace k restituční kauze Walderode a souhlasí s podáním Dovolání k Nejvyššímu soudu. 
 

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

3. Tvoříme Turnov - výsledek hlasování   
 

Rozprava:   

Představeny byly výsledky hlasování, které bylo ukončeno 24.6.2019. Hlasování se účastnilo 821 občanů. Z 11 

návrhů je možná realizace čtyř projektů dle předložených rozpočtů do vyčerpání alokované částky 500.000,-Kč.  

 

Všichni předkladatelé návrhů, které byly zařazeny do hlasování, byli pozváni na jednání ZM. Předkladatelům bylo 

vyjádřeno poděkování a předána malá pozornost. 

 

Diskuse: p. Weissová, p. Maierová, p. Špinka 

V diskusi zaznělo: Těší mě, že participativní rozpočet vyvolal takový ohlas. Budeme chtít prosadit vyšší částku.; 

Začalo se u menší částky, částka se zdvojnásobila. 
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4. Analýza odpadového hospodářství města Turnov   
 

Rozprava:   

Na základě projednání analýzy odpadového hospodářství v komisi životního prostředí a na radě města Vám 

předkládáme tento materiál. 

Nový systém předpokládá snížení svozu komunálního odpadu od rodinných domů (svoz jednou za 14 dnů) a 

zapůjčení nádob na separaci ke každému domu (papír, plasty, bioodpad). V sídlištích by se vybudovala další místa 

na třídění tak, aby to bylo pro obyvatele co nejblíže. Pokud se občané do třídění zapojí, bude jim poskytnuta sleva 

z poplatku. 

 

Navrhované řešení představuje: 

Zavedení door to door (ode dveří ke dveřím) systému sběru a svozu odpadů spojeného s RFID automatickou 

identifikací výsypu nádob a finanční motivací typu „netřídíš, zaplatíš“ je ve městě Turnov proveditelná, 

neznevýhodňuje obyvatele sídliště a nepřináší s sebou zbytečné množství administrativní zátěže.  

Přináší pohodlí pro třídění odpadů, umožní ukončit proces identifikace a vážení pytlů na sběrném dvoře, čímž uvolní 

místo pro RE-USE centrum (opětovné využití starých, ale funkčních věcí) 

 

Optimalizovaný systém sběru a svozu odpadů přímo vychází z požadavků plánované legislativy. Bude–li zákon 

přijat v jakékoliv z dosud známých navrhovaných podob, vždy bude optimalizovaný systém provozně výhodnější, 

než stávající.  

Snížení frekvence svozu komunálního odpadu bude tlačit občany k většímu třídění odpadů. Tím se budou lépe plnit 

městu Turnovu dosud neplněné recyklační cíle. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Svobodová, p. Preisler, p. Schindler 

V diskusi zaznělo: Chcete zvýšit cenu a snížit svoz?; Snižuje se četnost svozu komunálního odpadu, ale občan 

dostane popelnice na tříděný odpad. 

 
Usnesení ZM č. 224/2019 

 

ZM projednalo  
materiál „Analýza odpadového hospodářství města Turnov“ a schvaluje navrženou změnu v odpadovém 
hospodářství města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/5] 
 

Usnesení ZM č. 225/2019 
 

ZM ukládá  
místostarostce Janě Svobodové rozpracovat návrh změny odpadového hospodářství a zajistit přípravu 
žádosti a podání žádosti o dotaci na nádoby na tříděný odpad se spolufinancováním města do výše 1,1 
mil. Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/5] 
  
 

5. Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát   
 

Rozprava:   

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení prodej pozemku p.č. 3382/10 v k.ú. Turnov. 

Jedná se o pozemek, který je součástí areálu společnosti Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov (dále také 

"výrobní družstvo"). Historicky byl i tento pozemek součástí majetku výrobního družstva, ale z důvodu umístění 

inženýrských sítí bylo v minulosti nutno převést pozemek na stát a to bezplatně. V rámci převodu majetku ze státu 

na obce byl i tento pozemek na základě Souhlasného prohlášení v roce 2004 převeden na Město Turnov, byť by bylo 

správné jej převést zpět na výrobní družstvo.  

Nyní z důvodu obnovení připojení výrobního družstva na elektřinu v původním trasování a nové napojení na vysoké 

napětí je třeba vyřešit majetkoprávní záležitosti ve věci vlastnictví tohoto pozemku. Výrobní družstvo navrhuje 

odkup pozemku s kupní cenou ve výši 100,- Kč/m2, právě s ohledem na historický bezúplatný převod na stát. 

 

Diskuse: p. Jiránek, p. Hocke 



5                                                                                Zápis Zastupitelstva Města Turnov 27. 6. 2019 

V diskusi zaznělo: Na cenu pozemku máme posudek?; Posudek nemáme, vycházeli jsme z tabulkových cen 

nemovitostí. Byla snaha vyjít vstříc.  

 

p. Jiránek navrhl tajné hlasování - Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/5/5]  
 

Usnesení ZM č. 226/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemku p.č. 3382/10, o výměře 80m2, k.ú. Turnov do vlastnictví společnosti Granát, družstvo 
umělecké výroby, Turnov, IČ 00030091 a to za kupní cenu 8.000,- Kč, tj. 100,- Kč/m2, která je v daném 
místě a čase cenou obvyklou. Správní poplatek uhradí spol. Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/6/1] 
 
 

6. Prodej částí pozemků parc.č. 711/23, 711/25 a 711/27, v k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:   

Radou města, byl dne 6.2.2019 opětovně projednán záměr prodeje částí pozemků v ulicích Na Osadě, parc.č. 711/23, 

Solidarity, parc.č. 711/25 a Achátová, parc.č. 711/27, vše k.ú. Daliměřice, se závěrem možného prodeje za podmínek 

stanovení kupní ceny znaleckým posudkem. Podrobnější informace z předchozích projednávání doplňujeme 

přiloženým podkladem z RM. 

Majitelé sousedních nemovitostí byli s tímto rozhodnutím písemně seznámeni a po jejich sdělení, že s kupní cenou, 

stanovenou znaleckým posudkem, ve výši 550,- Kč/m2, souhlasí, bylo zadáno geometrické zaměření zabraných částí 

pozemků a části pozemku pro odkoupení. 

Byly vypracovány tři samostatné geometrické plány, které zpřesnily velikosti pozemků pro prodej. Cena za toto 

měření v celkové výši 18.000,- Kč bude rozdělena takto: 1/2 mezi kupující (každý po 1500,- Kč) a 1/2 uhradí město 

Turnov (9000,- Kč). Každý z kupujících uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

 

Prodej pozemků bude proveden takto: 

části vzniklé oddělením z pozemku p.č. 711/23, GP č. 955-50/2019 

nově parc.č. 711/306, o výměře 45m2, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 

24.750,- Kč,    

nově parc.č. 711/307, o výměře 43m2, do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 23.650,- Kč. 

 

části vzniklé oddělením z pozemku p.č. 711/25 GP č. 956-51/2019 

nově parc.č. 711/308, o výměře 118m2, do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxx a manželů 

xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 64.900,- Kč, 

nově parc.č. 711/309, o výměře 116m2, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 

63.800,- Kč.  

 

části vzniklé oddělením z pozemku p.č. 711/27 GP č. 957-52/2019 

nově parc.č. 711/310, o výměře 121m2, do vlastnictví paní xxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 66.550,- Kč, 

nově parc.č. 711/311, o výměře 120m2, do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 

66.000,- Kč. 

 

 p. Loukota nahlásil střet zájmů 

 

Diskuse:  p. Bělohradský, p. Hocke, p. Špinka, p. Jiránek, p. Maierová, p. Kunetka, p. Miklík 

Nerozumím tomu, že minule jsme schvalovali odkoupení budoucí stavební parcely za 1000,- Kč metr a dnes budeme 

prodávat pozemek, který zhodnotí nemovitosti za nižší cenu.; Máme znalecký posudek od znaleckého ústavu.;  

Prokazatelně zvýšíme hodnotu nemovitostí, za těchto podmínek návrh nepodpořím.; Měli bychom si do budoucna 

upravit vyhlášku, kde budeme definovat velikost zbytkového pozemku. 

 

p. Bělohradský navrhl upravit usnesení   
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ZM ukládá  
OSM projednat se zájemci o koupi pozemku navýšení ceny pozemku na 1000,- Kč za m2. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/5/14] – usnesení nebylo přijato 
 
ZM schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 711/23, oddělené GP č. 955-50/2019 s novým parc.č. 711/306, o výměře 45m2, 
do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem jako obvyklou, ve výši 24.750,- Kč. Kupující uhradí část geometrického zaměření ve výši 
1.500,- Kč a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/8] - usnesení nebylo přijato 
  
ZM schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 711/23, oddělené GP č. 955-50/2019 s novým parc.č. 711/307, o výměře 
116m2, do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx,  za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem jako obvyklou, ve výši 23.650,- Kč. Kupující uhradí část geometrického zaměření ve výši 
1.500,- Kč a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/8] - usnesení nebylo přijato 
 
ZM schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 711/25, oddělené GP č. 956-51/2019, s novým parc.č. 711/308, o výměře 
118m2, do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Turnov,  
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem jako obvyklou, ve výši 64.900,- Kč. Kupující uhradí část 
geometrického zaměření ve výši 1.500,- Kč a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/8] - usnesení nebylo přijato 
 
ZM schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 711/25, oddělené GP č. 956-51/2019 s novým parc.č. 711/309, o výměře 
116m2, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx,  za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem jako obvyklou, ve výši 63.800,- Kč. Kupující uhradí část geometrického zaměření ve 
výši 1.500,- Kč a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/8] - usnesení nebylo přijato 
 
ZM schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 711/27, oddělené GP č. 957-52/2019 s novým parc.č. 711/310, o výměře 
121m2, do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx,  za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem jako obvyklou, ve výši 66.550,- Kč. Kupující uhradí část geometrického zaměření ve výši 
1.500,- Kč a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/8] - usnesení nebylo přijato 
 
ZM schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 711/27, oddělené GP č. 957-52/2019 s novým parc.č. 711/311, o výměře 
120m2, do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx,  za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem jako obvyklou, ve výši 66.000,- Kč. Kupující uhradí část 
geometrického zaměření ve výši 1.500,- Kč a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/8] - usnesení nebylo přijato 
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7. Slunce Všem, zapsaný spolek - návratná finanční výpomoc   
 

Rozprava:   

Předkládáme vám ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro organizaci 

SLUNCE VŠEM, která je zpracována ve smyslu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění.  

V současné době je již podepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Nástavba odlehčovací služby II“, 

termín zahájení stavby je stanoven na 6/2019 a dokončení a předání díla objednateli je stanoven ve lhůtě do 31. 3. 

2020. V souvislosti se začínající realizací stavby bude spolek SLUNCE VŠEM, z.s. potřebovat předfinancovat dobu 

mezi úhradou faktur dodavateli stavby a příjmem od poskytovatele dle žádosti o platbu.  

Čerpání návratné finanční výpomoci - na základě předložených dodavatelských faktur spolkem bude zaslána částka 

na účet spolku Slunce Všem, z.s. k proplacení dodavateli - maximální výše návratné finanční výpomoci bude do 

výše 3,2 mil. Kč. 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Může být doplněná částka, za kterou byla zakázka vysoutěžená?; Cena díla je 10,8 mil. vč. DPH. 

 
Usnesení ZM č. 227/2019 

 

ZM schvaluje  
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města spolku Slunce Všem, zapsaný spolek, se sídlem 
Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, IČ 26671468, na předfinancování realizace stavby „Odlehčovací služby 
SLUNCE VŠEM Turnov - přístavba“ organizace v období od 1. 8. 2019 do 31. 3. 2020 ve výši 3.200 tis. Kč. 
 

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

Usnesení ZM č. 228/2019 
 

ZM schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Turnova" 
mezi Městem Turnov a Slunce Všem, zapsaný spolek se sídlem Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, IČ 
26671468, a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 
 

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

8. Přijetí kontokorentního úvěru   
 

Rozprava:   

Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 25. 4. 2019 usnesením č. 179/2019 vzalo na vědomí finanční plán 

pro realizaci projektu „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“ včetně návrhu uzavřít 

kontokorent na období 2019 – 2020 k zajištění financování projektu. Kontokorent bude použit dále i k překlenutí 

časového nesouladu mezi výdaji (platbou faktury dodavateli) a příjmy (obdržením dotace) města Turnova při 

investiční akci Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ a „Chodník Nádražní 

ul.“.  

Následně Zastupitelstvo města na svém jednání dne 30. 5. 2019 schválilo vyhlášení poptávky k podání nabídky na 

kontokorentní úvěr ve výši 15 mil. Kč, na poptávku se nevztahují pravidla zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek – účinnost zákona od 1. 10. 2016. Na základě toho proběhlo poptávkové řízení – bylo osloveno 

devět bankovních institucí včetně veřejného vyhlášení poptávky k podání nabídky přes EZAK. 

 

Byly doručeny tři nabídky uchazečů – UniCredit Bank, a.s., Equa Bank, a.s. a Česká spořitelna, a.s. Hodnotící 

komise ve složení Ing. Tomáš Hocke, RNDr. Josef Uchytil, DiS, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Jaroslav Knížek, Ing. 

Lukáš Bělohradský a Bc. Jana Chodaničová posoudila cenové nabídky všech uchazečů a vyhodnotila jako 

nejvhodnější nabídku od UniCredit Bank, a.s., která nabídla úrokovou sazbu 1M PRIBOR k datu 13.6.2019 (2,10% 

p.a.) + marže 0,30% p. a. a neúrokové náklady vyplývající z poskytovaného úvěru ve výši 0 Kč. Poplatek za 

rezervaci zdrojů (z nečerpané části úvěru) je 0 % p.a. Kontokorentní úvěr je poskytován bez zajištění. 

 

Cenová nabídka UniCredit Bank, a.s  - Město Turnov by v případě modelového příkladu (viz poptávkové řízení) při 

čerpání tohoto úvěru uhradilo částku 356.800 Kč.  
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Cenová nabídka České spořitelny, a.s. - celkové náklady úvěru dle modelového příkladu jsou 361.015,96 Kč. 

Cenová nabídka Equa Bank, a.s. - celkové náklady úvěru dle modelového příkladu jsou 838.900 Kč. 

 

Komise doporučuje zastupitelstvu města přijetí kontokorentního úvěru do výše 15 mil. Kč od UniCredit Bank, a.s. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 229/2019 

 

ZM schvaluje  
přijetí kontokorentního úvěru do max. výše 15 mil. Kč a uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru od 
UniCredit bank, a. s. dle § 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za 
účelem předfinancování dotačních akcí v letech 2019 a 2020 na dobu určitou se splatností do 31. 12. 
2020. 
 

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

9. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019   
 

Rozprava:   

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 29.469 tis. Kč, v této částce je zejména: 

snížení v daňových příjmech o 74 tis. Kč, snížení v nedaňových příjmech o 1.000 tis. Kč, navýšení v kapitálových 

příjmech o 900 tis. Kč, navýšení v transferech – získané dotace ve výši 29.643 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 35.605 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 26.129 tis. Kč a kapitálové výdaje se 

navyšují o 9.476 tis. Kč.  

Rezerva na řešení krizových situací, je pro rok 2019 ve výši 2.200 tis. Kč 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 se navyšuje o 0,9 mil. Kč na částku ve výši 3,6 mil. Kč. Rezerva 

nespecifikovaná se ruší a rozpouští do rozpočtu. 

Financování se navyšuje o 6.136 tis. Kč na částku ve výši 28.836 tis. Kč,  

Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

 

Diskuse: p. Knížek 

V diskusi zaznělo: Finanční výbor doporučuje schválit změny rozpočtového opatření č. 2. 

 
Usnesení ZM č. 230/2019 

 

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 426.995.078 Kč, 
navýšením o částku 29.468.703 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 455.831.170 Kč, navýšením o 
částku 35.604.703 Kč, a financování na částku ve výši 28.836.092 Kč, navýšením o částku 6.136.000 Kč. 
 

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

10. Závěrečný účet za rok 2018   
 

Rozprava:   

V souladu s platnou legislativou Vám předkládáme závěrečný účet Města Turnov za rok 2018. Tento materiál 

obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2018, údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích, 

výsledky inventarizace majetku a závazků, hospodaření příspěvkových organizací a městských společností s ručením 

omezeným, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu 

fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, dobrovolné svazky obcí a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření města za rok 2018. 
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Diskuse: p. Bělohradský, p. Chodaničová 

V diskusi zaznělo: Nenašel jsem příjmy dotací z EU.; Získali jsme peníze z EU, ale přijdou až letos. 

 
Usnesení ZM č. 231/2019 

 

ZM schvaluje  
celoroční hospodaření Města Turnov za rok 2018 bez výhrad. 
 

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

11. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2018   
 

Rozprava:   

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (obcí, příspěvkových organizací) vyplývá ze zákona o 

účetnictví č. 563/1991 Sb., je povinné od 1. 1. 2013. Účetní závěrky příspěvkových organizací schvaluje rada města 

a účetní závěrky obcí má dle zákona o obcích za povinnost schvalovat zastupitelstvo města. Za účetní období roku 

2018 Vám předkládáme ke schválení účetní závěrku města Turnov k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

 

Diskuse: 0  

 
Usnesení ZM č. 232/2019 

 

ZM schvaluje  
účetní závěrku města Turnov za účetní období 2018 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2018. 
 

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

12. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do 

základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s. r. o.   
 

Rozprava:   

Na základě výše uvedeného usnesení RM jako valné hromady Městské sportovní Turnov, s. r. o. a finančního výboru 

Vám předkládám materiál týkající se možností provedení nepeněžitého vkladu majetku města do majetku Městské 

sportovní Turnov, s. r. o.  

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Kříž, p. Svobodová, p. Hocke, p. Špinka, p. Weissová, p. Maierová, p. Knížek, p. Miklík 

V diskusi zaznělo: Proč tady není jednatel?; Nepovažovala jsem to za důležité, materiál byl projednán s OSM a 

jedná se o záměr.; Proč nemáme jako zastupitelé analýzu k dispozici?; Analýzu pošlu. 

 
Usnesení ZM č. 233/2019 

 

ZM schvaluje  
záměr provedení nepeněžitého vkladu majetku Města Turnova do základního kapitálu Městské sportovní 
Turnov, s. r. o. plavecké učebny v ulici Jana Palacha, sokolovnu Mašov, hřiště Mašov (za sokolovnou), 
fotbalové hřiště č. 3, atletický stadion – pouze tribuna, cílová věž a zázemí Městské sportovní Turnov, s. 
r. o., hřiště u haly TSC. 
 

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

13. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:   

Vystoupil p. Rakouš 

Jsem zaměstnancem školy v Žižkově ul., ve škole jsou dvě terasy, které jsou zavřené, protože nad terasami jsou 

římsy, které nejsou v dobrém stavu a padají.  
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p. Hocke – škola má hodně problémů, je to zrekonstruovaný objekt. Neznám rozsah závad, ale udělám maximum, 

aby došlo k nápravě. 

Vystoupil p. Šírek 

Chci zastupitele vyzvat, jestli nechtějí ukončit členství v ANO. 

 
 

14. Obecně závazná vyhláška - zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných 

prostranství   
 

Rozprava:   

Opětovně Vám, po konzultaci s Městskou policií a Policií ČR, předkládám návrh na obecně závaznou vyhlášku 

týkající se zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Vyhlášku jsem již jednou 

neúspěšně projednával na zastupitelstvu města 20. září 2018. 

Hlavním důvodem přijetí vyhlášky je omezení konzumace alkoholu a s ní spojené znečišťování veřejného prostoru 

na všech místech uvedených v prvním části materiálu. Občané Turnova si stěžují na odpadky, zápach, pocit 

nebezpečí při průchodu těmito místy s větším srocením lidí, nevhodný příklad pro děti a mladistvé. V neposlední 

řadě rovněž dochází k ničení městského mobiliáře a zvýšeným nákladům na úklid města. 

Tato vyhláška umožní Městské policii a Policii ČR účinně zasahovat a v případě nevhodného chování zabavovat 

alkohol přímo na místě. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Drahoňovský, p. Kunetka, p. Hocke, p. Špinka, p. Kordová, p. Weissová, p. Jiránek, p. 

Mikula, p. Trucka 

V diskusi zaznělo: Co to způsobí u problémových lidí? Někam se přesunou, nebudou vidět?; S největší 

pravděpodobností se přemístí někam jinam. Nevymýtí se to úplně, ale na místech, kde chceme, ano.; Turisti o 

vyhlášce vědět nebudou a vyhláška omezí větší počet lidí než pár problémových.; Vadí mi dvojí metr vyhlášky.; 

Problém pouze posuneme tam, kde doposud nebyl.; Je nutné reagovat na stížnosti. Nemusí to být jen problematika 

bezdomovců, neviděla bych to jako nástroj k omezování svobody.; Existuje nástroj prověření, příp. napomenutí. Lidi 

chtějí, abychom nějak zakročili. Toto je možnost. Pokud lidé budou vyhlášku zneužívat, můžeme vyhlášku zrušit.; 

Jaké je očekávání navýšení počtu strážníků MP?; Během dvou měsíců bylo výběrové řízení, ani jeden neprošel 

psychotesty.; Jsem přesvědčený, že se k této problematice brzy vrátíme. 

 
Usnesení ZM č. 234/2019 

 

ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova o zákazu konzumace alkoholických nápojů, kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanoví zákaz konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, ze dne 28. 11. 2013. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/4/0] 

 
  

15. Obecně závazná vyhláška – noční klid   
 

Rozprava:   

V dubnu letošního roku byla Zastupitelstvem města Turnova schválena obecně závazná vyhláška 2/2019 o nočním 

klidu. Tato upravuje v některých dnech (v návaznosti na venkovní akce) zákonem stanovenou dobu nočního klidu – 

dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam akcí ve vyhlášce vychází z žádostí, které byly doručeny v návaznosti na výzvu odboru školství, kultury a 

sportu. Termín k předkládání žádostí byl ve výzvě stanoven do 22. 3. 2019. 

Dne 4. 6. 2019 byla doručena žádost společnosti Měšťanský pivovar Turnov a.s., Průmyslová 566/5, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČO 24294381, zastoupené Ing. Tomášem Lebedou. Žádost o výjimku z nočního klidu je pro 

dvoudenní akci Pivní slavnosti – přehlídka minipivovarů, která se má konat v lokalitě na Lukách v posledním 

prázdninovém víkendu. Jedná se tedy o žádost o zkrácení doby nočního klidu v noci z pátka 30. 8. 2019 na sobotu 

31. 8. 2019 na dobu od 02:00 do 06:00 hod. a zároveň v noci ze soboty 31. 8. 2019 na neděli 1. 9. 2019 na dobu od 

02:00 do 06:00 hod. 

 

Diskuse: p. Jiránek 
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V diskusi zaznělo: Rád to podpořím, chceme v Turnově kulturní život. Malé organizace nejsou schopné uspořádat 

akci o rok dopředu. 

 
Usnesení ZM č. 235/2019 

 

ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/2] 
 
 

16. Individuální dotace ROKO service plus s.r.o.   
 

Rozprava:   

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci společnosti ROKO service plus s.r.o. ve výši 300.000 Kč/ročně. 

Dotace má být určena na provozování veřejných toalet ve výpravní budově železniční stanice Turnov na období od 

1. 8. 2019 do 31. 7. 2022. 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Bělohradský, p. Schindler, p. Mikula, p. Kunetka 

V diskusi zaznělo: Tato služba byla dlouho očekávaná ze strany ČD.; Podle mě nesedí výkazy vybraných peněz od 

lidí.; Dotace na jednoho zákazníka 63,- Kč je hodně. 

 
Usnesení ZM č. 236/2019 

 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální neinvestiční dotaci ve výši 300.000 Kč/ročně s garancí na 3 roky (1. 8. 2019 do 
31. 7. 2022) pro ROKO service plus s.r.o., IČ 28797728 na provozování toalet ve výpravní budově 
železniční stanice Turnov, za podmínek otevírací doby 7:00 – 20:00 sedm dní v týdnu, s poplatkem 5 Kč 
za použití WC. V případě, že ROKO service plus s.r.o. přestane provozovat toalety ve výpravní budově 
železniční stanice Turnov, bude i poskytování dotace ukončeno. Použití dotace se bude řídit platným 
Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/3/3] 
  

Usnesení ZM č. 237/2019 
 

ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-006 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. Zároveň doporučuje zařadit splátky dotace (tj. 300.000 Kč/rok) do rozpočtu města pro rok 
2020, 2021 a 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/3/3] 
  
 

17. Měření hlučnosti na Nám. Českého ráje   
 

Rozprava:   

ORM poptal firmu EKOLA group, spol. s r.o., která v minulosti na území Turnova prováděla akustická měření jak 

pro město Turnov, tak i pro ŘSD ČR Správu Liberec. Firma předběžně odhadla náklady na zpracování hlukové 

studie na cca 100 000 Kč bez DPH, zpracování rozptylové studie lze odhadovat také na cca 100 000 Kč bez DPH. 

Firma EKOLA group považuje zpracování rozptylové studie za zbytečné, protože změna povrchu se významně na 

prašnosti neprojeví, ta je závislá především na intenzitě a skladbě dopravy viz. příloha č.2. 

ORM požádal v rámci rozpočtových změn č.2 o navýšení svého rozpočtu o výše uvedené částky. 

Nicméně upozorňujeme na skutečnost, že uvedené silnice II/283 je v majetku Libereckého kraje a proto případná 

výměna dlažby nebude investicí města Turnov. Po zkušenostech z rekonstrukce Palackého ulice lze očekávat 

nesouhlas orgánů státní památkové péče. 

ORM doporučuje revokovat usnesení č. 51/2019 s tím, že  na Nám. Českého ráje bude realizována pouze hluková 

studie. 
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Diskuse: p. Kunetka, p. Maierová, p. Hocke, p. Weissová, p. Jiránek 

V diskusi zaznělo: Už měření v minulosti probíhalo?; V posledních letech ne.; Je to hodně peněz a památkáři 

nebudou souhlasit.; Výsledkem nemusí být dva pruhy asfaltu, existují jiné povrchy.; Není to jen o tichém asfaltu, ale 

postoupíme dalším směrem, abychom z náměstí dopravu odklonili. 

 

 
Usnesení ZM č. 238/2019 

 

ZM mění  
usnesení č. 51/2019 
Na Nám. Českého ráje bude provedena  pouze hluková studie. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

Usnesení ZM č. 239/2019 
 

ZM pověřuje  
Finanční odbor v rámci rozpočtových změn č.2  snížit rozpočet odboru rozvoje o částku 100 000 Kč 
požadovanou na provedení rozptylové studie na Nám. Českého ráje. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
 
  

18. Městská policie Turnov - veřejnoprávní smlouva s obcí Malá Skála   
 

Rozprava:   

Na základě schváleného záměru rozšíření činnosti Městské policie Turnov na území obce Malá Skála na jednání RM 

dne 5. 6. 2019 Vám městská policie předkládá návrh nové veřejnoprávní smlouvy mezi městem Turnov a obcí Malá 

Skála. Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Na základě žádosti pana starosty Malé Skály Michala Rezlera RM zvážila působnost Městské policie Turnov na 

území obce Malá Skála a obnovení veřejnoprávní smlouvy v plném rozsahu pravomocí městské policie.  

Na základě jednání s panem starostou Rezlerem z obce Malá Skála je domluveno nové financování, které bylo 

stanoveno na částku 11.600,- Kč za jednu služební jednotku při zachování stávajícího obsazení strážníky městské 

policie. 

 

Diskuse: p. Kunetka, p. Loukota, p. Jiránek, p. Hocke, p. Špinka, p. Mikula 

V diskusi zaznělo: MP by měla primárně pracovat v Turnově.; Na Malé Skále spravujeme kamerový systém.  

 
Usnesení ZM č. 240/2019 

 

ZM schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Malá Skála na dobu neurčitou a za daných smluvních podmínek 
financování výkonu Městské policie Turnov v obci Malá Skála a pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho 
podepsáním této smlouvy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/4/1] 
  
 

 

 

V Turnově dne 3. 7. 2019 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 
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