
1                                                                           Zápis Zastupitelstva Města Turnov 15. 8. 2019 

 
 

ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 15. srpna 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, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. 
Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 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:  
 
 
 

MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ivan Kunetka, Ing. Zbyněk Miklík 
 
MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ivan Kunetka, Ing. Zbyněk Miklík 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Jaromír Frič, Daniela Weissová 
            
 

Přítomni 3 občané 
 

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

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

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

http://ww w.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. V jednání se posouvá bod č. 14 za bod č. 10. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 241/2019 

ZM schvaluje  
 

program jednání s posunutím bodu č. 14 za bod č. 10. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

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

Ostatní 

2. 

3. 

Umístění pomníku TGM v Turnově 

Cena obce, čestné občanství – změna členů hodnotící komise 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:10 – 17:40      

4. Nominace zástupce města do Svazu měst a obcí ČR - komise  Mgr. Petra Houšková                                                                                 

Záležitosti odboru správy majetku 

5. Informace o průběhu výběrového řízení na prodej části pozemku 

p.č. 1660/1, k.ú. Turnov, Výšinka a výběr kupujícího 

Ing. Tomáš Hocke                                                                           17:40 – 18:20      

6. Záměr prodeje pozemku p.č. 702/6 v k.ú. Turnov pod garáží, 

která je v soukromém vlastnictví 

       

7. Prodej pozemku p.č. 1258/8 k.ú. Turnov, 28. říjen, bytový dům 

čp. 1330 

       

8. Prodej pozemků parc.č. 830/1, 831/1, 831/4 v k.ú. Turnov        

9. Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí 

komunikace 

       

10. 

14. 

Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Turnov, Mašovská ulice 

Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní 

centrum Turnov s.r.o. – změna v programu 

       

11. Příspěvky občanů                                                                                       

Přestávka                                                                                                                                                         18:20 – 

18:30     

Záležitosti odboru finančního 
12. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2018 Mgr. Petra Houšková                                                                           18:30 – 18:50      

13. Veřejná sbírka - projekt Pumptrack v Turnově Ing. Tomáš Hocke                                                                                 

Záležitosti školství, kultury a sportu 

15. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s. Mgr. Petra Houšková                                                                              18:50 – 19:10     

 
 
  

2. Umístění pomníku TGM v Turnově   
 

Rozprava:   

Předkládám Vám k diskuzi materiál popisující možný záměr umístění pomníku Tomáše Garrigue Masaryka 

v Turnově. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Proč to komise rozvoje nedoporučila?; Diskutovalo se o tom, jestli socha může něco soudobým 

generacím přinést. 

 
Usnesení ZM č. 242/2019 

ZM projednalo  
 

materiál Umístění pomníku TGM v Turnově. Souhlasí se záměrem umístěním pomníku v Turnově a 
pověřuje starostu města předložením konkrétního umístění, soutěžních podmínek včetně nároku na 
finanční zajištění městem. 
 

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

3. Cena obce, čestné občanství - změna členů hodnotící komise   
 

Rozprava:   

Předkládáme vám materiál týkající se udělování čestného občanství města a ceny obce. 
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Aby bylo možné ceny při slavnostním večeru 28. října 2019 udělit, je nutné vzhledem ke komunálním volbám v roce 

2018  personálně obměnit hodnotící komisi, ustavenou ve smyslu Pravidel pro udělování čestného občanství a ceny 

obce. 

V rámci nominací jednotlivých politických stran a hnutí v zastupitelstvu města byli navrženi: Ing. Tomáš Hocke, 

Ing. Michal Kříž, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, Daniela Weissová. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Maierová, p. Šmiraus, p. Weissová 

V diskusi zaznělo: Bylo pět politických stran a hnutí, navrženo je 6 členů. Za koho je p. Svobodová?; Je nezařazená, 

tak je sama za sebe.; Musíme rušit předchozí usnesení?; Obě varianty jsou dobře. 

 

p. Kříž navrhl usnesení: 

 

ZM ruší  
 

usnesení ZM č. 285/2015 a jmenuje členy hodnotící komise zastupitelstva města pro udělování ceny 
obce a čestného občanství města ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Michal Kříž, Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. 
Tomáš Špinka, Daniela Weissová. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/11/7] – nebylo přijato 

 
 

Usnesení ZM č. 243/2019 
ZM ruší  
 

usnesení ZM č. 285/2015 a jmenuje členy hodnotící komise zastupitelstva města pro udělování ceny 
obce a čestného občanství města ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Michal Kříž, Mgr. Pavel Mlejnek, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, Daniela Weissová. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/2/1] 
  
 

Hlasování o změně programu: 
 

Usnesení ZM č. 244/2019 
ZM schvaluje 
 

přesunutí bodu č. 4 za bod č. 15. 
 

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

5. Informace o průběhu výběrového řízení na prodej části pozemku p.č. 1660/1, k.ú. 

Turnov, Výšinka a výběr kupujícího   
 

Rozprava:   

Zastupitelstvu města předkládáme k projednání výsledek výběrového řízení na prodej pozemku na Výšince p.č. 

1660/1, část o výměře 4234m2, k.ú. Turnov, určené na výstavbu bytových domů a schválení vítěze výběrového 

řízení konaného dne 17.6.2019. 

Jediným zájemcem, který splnil podmínku složení jistoty na bankovní účet města Turnov a zúčastnil se výběrového 

řízení konaného dne 17.6.2019 na MěÚ Turnov v 15:30, byl pan Marek Lank.  

Výslednou cenou na koupi části pozemku p.č. 1660/1, k.ú. Turnov o výměře 4234m2, je částka 5.715.900,- Kč, tj. 

1350,- Kč/m2.  

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 245/2019 
ZM schvaluje  
 

pana Marka Lanka sídlem Jablonec nad Nisou, vítězem výběrového řízení s právem na odkoupení 
pozemku p.č. 1660/1, k.ú. Turnov v rozsahu podmínek výběrového řízení. Pan Marek Lank je ode dne 
schválení ZM povinen předložit do 6 měsíců architektonickou studii na nové bytové domy. 
 

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

6. Záměr prodeje pozemku p.č. 702/6 v k.ú. Turnov pod garáží, která je v 

soukromém vlastnictví   
 

Rozprava:   

Zastupitelstvu města předkládáme k projednání žádost pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 702/6 v k. ú. 

Turnov, ulice Švermova, na kterém zděná garáž v jeho osobním vlastnictví. 

Jedná se o jediný pozemek pod garážemi, který není ve vlastnictví majitele garáže a zároveň o jediný pozemek ve 

vlastnictví města Turnova v dané lokalitě (vyjma přilehlé komunikace). 

Hodnota pozemků v daném místě a čase je určována tabulkou orientačních cen prodeje pozemků dle jejich 

funkčního zařazení podle územního plánu Turnov 2014, nebo dle již realizovaných prodejů obdobných pozemků. 

Zde se podle územního plánu jedná o funkční zařazení Bydlení smíšené, jeho hodnota je tabulkou stanovena na 

1000-1500,- Kč/m2. Podle již realizovaných prodejů je stanovena kupní cena, jako cena obvyklá, ve výši 1000,- 

Kč/m2. (Např. usnesením ZM č. 339/2017 ze dne 19. 10. 2017 byl prodán pozemek města Turnov, na němž byla 

umístěna část garáže ve vlastnictví soukromých vlastníků, za kupní cenu 1000,- Kč/m2.). 

Garáž na tomto pozemku stojí již několik let (její vlastník byl několikrát správou majetku vyzván k součinnosti, ale 

nikdy na výzvu nereagoval), bude panu xxxxxxxxxxxx dopočítáno nájemné za tři roky zpětně a to ve výši 100,- 

Kč/m2/rok, tj. celkem 10.200,- Kč bez DPH (bude připočteno při fakturaci). Pan xxxxxxxx je s tímto srozuměn a 

souhlasí. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 246/2019 

ZM schvaluje 
 

prodej pozemku p. č. 702/6 k. ú. Turnov, výměra 34 m2, s cenou 1000,- Kč/m2, tj. 34.000,- Kč, do 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx (majitel garáže stojící na tomto pozemku). Kupující uhradí 
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

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

7. Prodej pozemku p.č. 1258/8 k.ú. Turnov, 28. říjen, bytový dům čp. 1330   
 

Rozprava:   

V návaznosti na realizovaný prodej pozemku parc. č. 1258/7 v k. ú. Turnov, u bytového domu čp. 1329, v ulici 28. 

října, byli osloveni i sousední vlastníci bytového domu čp. 1330 s nabídkou na prodej pozemku p. č. 1258/8, k. ú. 

Turnov, a to za stejných podmínek. 

V bytovém domě jsou 4 bytové jednotky. Paní xxxxxxxxx, která je majitelkou jedné z bytových jednotek, nemá 

zájem o koupi pozemku - zahrady a to z finančních důvodů. Z důvodu zachování přístupu do domu pro všechny 

majitele bytových jednotek, byl z pozemku p. č. 1258/8 oddělen pozemek p. č. 1258/10, výměra 41m2 a ten si 

zakoupí společně všichni majitelé bytových jednotek, s podílem 1/4 z celku. 

Další dělení pozemku bylo provedeno na základě informací a současného stavu užívání na dvě části p. č. 1258/8, 

výměra 610m2 a 1258/9, výměra 596m2.  

Pozemek byl rozparcelován geometrickým plánem č. 4488-75/2019, na náklady kupujících, dle návrhu 

spoluvlastníků bytového domu. 
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Prodej bude proveden tímto způsobem: 

1) nově vzniklý pozemek p. č. 1258/8, o výměře 610m2, bude prodán do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx a paní 

xxxxxxxxxxxxxx, každému s podílem 1/2 z celku, za kupní cenu ve výši 386.740,- Kč, 

2) nově vzniklý pozemek p. č. 1258/9, o výměře 596m2, bude prodán do společného jmění manželů xxxxxxxxxxx, 

za kupní cenu ve výši 377.864,- Kč,  

3) nově vzniklý pozemek p. č. 1258/10, o výměře 41m2, bude prodán do podílového spoluvlastnictví manželů 

xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxx, s rovnými podíly 1/4 z celku, za 

kupní cenu 25.994,- Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 247/2019 

ZM schvaluje 
 

prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1258/8, o nové výměře 610m2, vzniklé na základě GP č. 4488-
75/2019 z p. č. 1258/8, k. ú. Turnov, do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx, 
každému s podílem 1/2 z celku, za celkovou kupní cenu ve výši 386.740,- Kč, zároveň se zřízením 
služebnosti k tomuto pozemku, na dobu neurčitou. Kupní cena za m2 ve výši 634,- Kč/m2, byla řádně 
stanovena znaleckém posudkem k sousednímu pozemku p. č. 1258/7, k. ú. Turnov.  Kupující uhradí 
správní poplatky spojené se zápisem do Katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení ZM č. 248/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1258/9, o nové výměře 596m2, vzniklé na základě GP č. 4488-
75/2019 z p. č. 1258/8, k. ú. Turnov do společného jmění manželům xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve 
výši 377.864,- Kč, zároveň se zřízením služebnosti k tomuto pozemku, na dobu neurčitou. Kupní cena za 
m2 ve výši 634,- Kč/m2, byla řádně stanovena znaleckém posudkem k sousednímu pozemku p. č. 
1258/7, k. ú. Turnov.  Kupující uhradí správní poplatky spojené se zápisem do Katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení ZM č. 249/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej nově vzniklou pozemkovou parcelu č. 1258/10, o výměře 41m2, která vznikla na základě GP.č. 
4488-75/2019, do podílového spoluvlastnictví spolumajitelů bytového domu čp. 1330, ul. 28. října, 
Turnov, každému v podílu 1/4 z celku, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/4 do SJM), paní Vlastě 
Rytířové, paní Ludmile Tiché a panu Luboši Vinterovi, za kupní cenu ve výši 25.994,- Kč. Kupní cena za m2 
ve výši 634,- Kč/m2, byla řádně stanovena znaleckém posudkem k sousednímu pozemku p. č. 1258/7. 
Kupující uhradí správní poplatky spojené se zápisem do Katastru nemovitostí. 
 

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

8. Prodej pozemků parc.č. 830/1, 831/1, 831/4 v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:   

Na základě rozhodnutí o možném prodeji pozemků ve vnitroblocích ve městě, byli osloveni vlastnící nemovitostí v 

ulici Žižkova čp. 1340-1341, SVJ zastoupené paní xxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx a čp. 1342-1343, Družstvo 

majitelů domu 1342-1343  zastoupené paní xxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxx. 

Na základě vývoje jednání byl osloven i pan Leitner, který je vlastníkem sousedního pozemku s RD čp. 748 v ul. 

Žižkova, Turnov. Pan xxxxxxxxx má o odkoupení tohoto pozemku, který by využil jako příjezd ke svému domu. 
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Oba bytové domy i pan xxxxxxxxx mají zájem o odkoupení pozemků 830/1, 831/1 a 831/4 vše k. ú. Turnov, dle 

návrhu a zároveň souhlasí se způsobem rozdělení pozemku p. č. 831/1 k. ú. Turnov i s kupní cenou 640,- Kč/m2, 

která byla stanovena znaleckým posudkem. 

 

Společenství vlastníků (dále také SVJ 1340-1341) 

má zájem o odkoupení části pozemku p. č. 831/1, v k. ú. Turnov, nově označené parc. č. 831/13, o výměře 2007m2.  

 

Družstvo majitelů domu 1342-1343   

má zájem o odkoupení části pozemku p. č. 831/1, v k. ú. Turnov, nově označené parc. č. 831/1, o výměře 897m2 a 

dále o pozemky p. č. 830/1, v k. ú. Turnov, o výměře 561m2 a p. č. 831/4, v k. ú. Turnov, o výměře 39m2.  

 

Pan xxxxxxxxxxx, vlastník sousedního pozemku s RD čp. 748, Žižkova, Turnov 

má zájem odkoupit část pozemku p. č. 831/1, v k. ú. Turnov, nově označené parc. č. 831/14, o výměře 68m2.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 250/2019 

ZM schvaluje 

  

prodej pozemku a zřízení služebnosti k parc. č. 830/1, o výměře 561m2, parc. č. 831/4, o výměře 39m2, a 
nově oddělenému parc. č. 831/1, o výměře 897 m2 , odděleného geometrickým plánem č. 4476-
48/2019, vše k. ú. Turnov, do vlastnictví Družstva majitelů domu 1342-1343 v Turnově, IČ 25942301, za 
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, jako cenu v daném místě a čase obvyklou, v celkové výši 
958.080,- Kč, tj. 640,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení ZM č. 251/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej nově odděleného pozemku a zřízení služebnosti k p. č. 831/13, o výměře 2007m2, v k. ú. Turnov, 
odděleného geometrickým plánem č. 4476-48/2019, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu 
Žižkova ul. čp. 1340-1341, IČ 25987658, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, jako cenu v 
daném místě a čase obvyklou, ve výši 1.284.480,- Kč, tj. 640,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek za 
vklad do Katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení ZM č. 252/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej pozemku, odděleného geometrickým plánem č. 4476-48/2019, s novým parc. č. p.č. 831/14, o 
výměře 68m2, v k. ú. Turnov, do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx, bytem Turnov, za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, jako cena v daném místě a čase obvyklou, ve výši 43.520,- Kč, tj. 640,- 
Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

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

9. Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace   
 

Rozprava: 

 

Na základě návrhu pana xxxxxxxxxx a slečny xxxxxxxxxx (dnes již manželé xxxxxxxxxx) předkládáme 

zastupitelstvu města ke schválení odkup části pozemku parc. č. 695/88 k. ú. Daliměřice, která je územní studií 

Bytová zóna Daliměřice zahrnuta do budoucí komunikace.  
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Manželé xxxxxxxxxx žádají o povolení stavby rodinného domu na tomto pozemku a zároveň nabízí městu Turnov k 

odkoupení část svého pozemku aktuálně zakreslenou v územní studii pro budoucí komunikaci. Jedná se o plochu cca 

298m2. 

S kupní cenou 100,- Kč/m2 souhlasí. 

Vzhledem k tomu, že se jim předpokládaná šíře komunikace, upravená územní studií, zdá příliš široká - cca 14m 

požadují upravit v kupní smlouvě podmínku, že pokud nebude využita celá plocha odkupované části pozemku pro 

budoucí komunikaci a chodník, budou moci zbývající zelenou plochu odkoupit zpět a za stejnou kupní cenu, tj. 100,- 

Kč/m2.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 253/2019 

ZM schvaluje 

  

odkoupení části pozemku p. č. 695/88, k. ú. Daliměřice, oddělené geometrickým plánem č. 963-81/2019, 
s novým parcelním číslem 695/211, o výměře 298m2, od manželů xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví města 
Turnova, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem za 29.800,- Kč. Náklady spojené s oddělením 
pozemku uhradí obě strany společně, správní poplatek na KN uhradí kupující. 
 

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

10. 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". Projektová dokumentace řeší bezpečnost chodců v této lokalitě. 

Začátek řešeného území se nachází na odbočce za Sobotecké ulice za autobusovou zastávkou. Podél silnice je častý 

výskyt chodců a záměrem stavebníka je ochrana a zvýšení bezpečnosti chodců v obci. 

Projekt řeší výstavbu chodníku v řešeném území. Chodník je navrhován v základní šířce 1,5m v celkové délce 

320,33m. Konec řešeného území je na začátku návsi v Mašově. Součástí projektu je výstavba nové dešťové 

kanalizace v délce 127,69 m a oprava stávající dešťové kanalizace v délce 78m. Součástí projektu je také přeložka 

vrchního vedení telefonních kabelů, které budou uloženy do nového chodníku. 

Program Státního fondu dopravní infrastruktury umožňuje podat žádost o dotaci na financování opatření ke 

zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2020 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. 2020. 

 

Diskuse: p. Frič  

V diskusi zaznělo: Je to poslední nebezpečné místo v Mašově. 

 
 

Usnesení ZM č. 254/2019 
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 2020 
dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši min 15%. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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11. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:   

Do diskuse se přihlásil p. Jan Bursa: 

Chci poprosit, abyste neničili bazének u Billy. Motiv bazénku s mostem je převzatý z japonských zahrad. Bazén je 

řešený jako suchý a sloužil dětem ke hraní. Teď je po dlouhou dobu neuklízený, v tom je jediný problém. Okolo 

bazénku chodím a nevidím, že by se tam shromažďovali mladí lidé a dělali hluk. 

 

p. Hocke – hlasů pro zachování bazénku je málo. Prošlo to velkou společenskou diskusí a mám hodně stížností na 

toto místo. Občané a senioři se zde cítí nebezpečně.  

p. Maierová – bazének nebyl koncipován jako suchý, to že dlouhá léta bez vody bylo spíš z nouze. 

 
 

12. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2018   
 

Rozprava:  

 

Dobrovolný svazek obcí "MIKROREGION JIZERA" byl založen v souladu s ustanoveními §49 až §53 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích na setkání pověřených zástupců obcí okresu Liberec dne 22. 04. 2002 ke sdružení sil a 

prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. 

Město Turnov je členem dobrovolného svazku Mikroregion Jizera. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 255/2019 

ZM bere na vědomí 

  

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2018. 
 

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

13. Veřejná sbírka - projekt Pumptrack v Turnově   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám návrh na konání veřejné sbírky za účelem výstavby hřiště pumptracku v Maškově zahradě – vítěz 

v rámci participativního rozpočtu 2019.  Město Turnov založí transparentní účet Pumptrack v Turnově, na který 

chtějí předkladatelé vítězného  návrhu participativního rozpočtu sbírat finanční prostředky a vybudovat tak větší 

okruh pumptrackového hřiště. Město Turnov poskytne z  řádku participativní rozpočet 2019 částku ve výši 250 tis. 

Kč a zašle na transparentní účet zřízeného pro tuto sbírku.  

Mezi Městem Turnov, obchodní společností Městská sportovní Turnov, s.r.o. a spolkem Area 51 trails z. s. 

(zastoupeným panem Danielem Liškou – jedním z předkladatelů projektu v rámci participativního rozpočtu 2019) 

bylo podepsáno trojstranné Memorandum ve věci přípravy a realizace projektu Pumptrack v Turnově.  

Zprovoznění Pumptracku v Turnově se předpokládá na podzim 2020. 

 

Informace o veřejné sbírce: 

- Záměr konání veřejné sbírky – vybudování většího okruhu pupmtrackového hřiště v Turnově (cena 

investice cca 1 mil. Kč) 

- Účel konání veřejné sbírky: založení transparentního účtu Pumptrack v Turnově, na který chtějí 

předkladatelé vítězného návrhu participativního rozpočtu sbírat finanční prostředky a vybudovat tak větší 

okruh pumptrackového hřiště 

- Název sbírky: Pumptrack v Turnově 

- Veřejná sbírka se bude konat na území: na celém území České republiky 

- Sbírka konaná na dobu určitou: do 31. 12. 2019 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 256/2019 
ZM schvaluje 

  

konání veřejné sbírky na celém území České republiky za účelem shromažďování finančních prostředků 
na vybudování Pumptracku v Turnově, sbírka proběhne formou shromažďováním příspěvků na předem 
vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky. 
 

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

Usnesení ZM č. 257/2019 
ZM bere na vědomí  
 

Memorandum Pumptrack v Turnově. 
 

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

14. Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní centrum Turnov 

s.r.o.   
 

Rozprava:   

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci městského divadla v Turnově, jeho následné užívání, předpokládané 

náklady a financování byl konzultován převod objektu divadla a pozemků do vlastnictví Kulturního centra Turnov 

s.r.o. (dále také KC Turnov). 

KC Turnov by pak mělo být investorem celé rekonstrukce. 

Tento převod by měl být, dle doporučení pana Ing. Lumíra Šuberta, AUDITEX, s.r.o., proveden prodejem nebo 

vkladem majetku. Po několika jednáních s panem Davidem Peškem, jednatelem spol. KC Turnov, byla vybrána 

varianta vkladu majetku. 

Pro provedení vkladu majetku do KC Turnov je nutno specifikovat převáděný majetek (členění na movité a 

nemovité věci, druhy pozemků apod.), zpracovat znalecký posudek, při provádění převodu vkladem do základního 

kapitálu také nutno upravit zakladatelskou listinu. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke, p. Pešek, p. Těhníková, p. Weissová 

V diskusi zaznělo: Jaké má Kulturní centrum zkušenosti a personální zajištění?; S Kulturním centrem uzavřeme 

mandátní smlouvu.; Budeme postupovat v úzké součinnosti se správou majetku.; Nevidím v tom zásadní problém, 

divadlo bude v majetku Kulturního centra. 

 
 

Usnesení ZM č. 258/2019 
ZM schvaluje 

  

záměr převodu nemovitého majetku (objekty a pozemky), formou vkladu do základního kapitálu: objekt 
divadla čp. 670, který je součástí stavebního pozemku parc. č. 449 v k. ú. Turnov, výměra 471m2, objekt 
čp. 151, který je součástí stavebního pozemku parc. č. 451, v k. ú. Turnov, výměra 328m2 a pozemku 
parc. č. 450, výměra 277m2, v hodnotě stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví Kulturního centra 
Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
 
  

15. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s.   
 

Rozprava:   

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 80 tis. Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace má 

být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2019. V rozpočtu města pro rok 2019 byla pro tento účel částka 80 

tis. Kč alokována. 
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Žadatel obdržel dotaci z rozpočtu města již v letech 2016 – 2018, a to vždy ve výši 50 tis. Kč/rok. K podpoře 

Geoparku Český ráj se v minulém roce připojil Liberecký kraj částkou 250 tis. Kč, Královehradecký kraj 200 tis. Kč 

a dále města Jičín a Nová Paka, obě s dotací ve výši 50 tis. Kč. Stejnými částkami a subjekty byla společnost 

podpořena i v roce 2017. Dále byla v roce 2018 společnosti doplacena dotace z projektu DANUBE ve výši 156 tis. 

Kč s realizací projektu již v roce 2017 a přijala dary v celkové výši 37 tis. Kč.  

Závěrečné vyúčtování dotace, která byla na tento projekt poskytnuta z rozpočtu města v roce 2018, bylo podáno v 

řádném termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace. Obsah a přílohy předloženého vyúčtování dotace 

poskytnuté v roce 2018 byly shledány jako kompletní v souladu s Dotačním statutem města Turnov.  

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 259/2019 

ZM rozhodlo 

  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 80.000 Kč pro společnost Geopark 
Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na podporu činnosti v roce 2019 a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-007, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  
 

4. Nominace zástupce města do Svazu měst a obcí ČR - komise pro kulturu a 

cestovní ruch   
 

Rozprava: 

 

Město Turnov je členem Svazu měst a obcí ČR a má své zástupce v komisích a pracovních skupinách svazu. 

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém 1. zasedání v novém volebním období, které proběhlo dne 21. června 

2019, rozhodlo o zrušení stávajících Komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR.  

S ohledem na nové svazové volební období byly zřízeny nové komise a pracovní skupiny, a proto je třeba v případě 

zájmu města o členství v komisích renominovat své stávající zástupce, které nominovalo zastupitelstvo města, a kteří 

projevili zájem o pokračování členství. 

 

Prosím tedy zastupitele o schválení renominace současných zástupců města do nově zřízených komisí SMO:  

Mgr. Petra Houšková – Školská komise  

PhDr. Hana Maierová – Komise pro kulturu  a cestovní ruch 

Mgr. Hana Kocourová - Komise pro sociální pro věci  a zdravotnictví 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Houšková, p. Weissová, p. Kříž 

V diskusi zaznělo: Proč jsme nikoho nenavrhli do finanční komise?; Jestli chcete být ve finanční komisi, není to 

problém.; Rád přijmu nominaci.; Nabízí se otázka, jestli bychom nechtěli mít ještě někoho v jiných komisích.;  

 

Nové nominace do komisí:  

Do Finanční komise je nominován p. Bělohradský.  

Do Komise životního prostředí a energetiky je nominovaný p. Schindler. 

Do Komise pro informatiku je nominovaný p. Miklík. 

Do Bezpečnostní komise je nominovaná p. Weissová. 

 
 

Usnesení ZM č. 260/2019 
ZM schvaluje 

  

jako zástupce města ve Školské komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem rozhodujícím Mgr. 
Petru Houškovou, místostarostku města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 261/2019 
ZM schvaluje  

 

jako zástupce města v Komisi pro kulturu a cestovní ruch Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem 
rozhodujícím PhDr. Hanu Maierovou, radní a předsedkyni komise pro cestovní ruch. 
 

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

Usnesení ZM č. 262/2019 
ZM schvaluje 

  

jako zástupce města v Komisi pro sociální věci a zdravotnictví Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s 
hlasem poradním Mgr. Hanu Kocourovou, vedoucí odboru sociálních věcí. 
 

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

Usnesení ZM č. 263/2019 
ZM schvaluje  

 

jako zástupce města ve Finanční komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem rozhodujícím 
Lukáše Bělohradského, zastupitele. 

 

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

Usnesení ZM č. 264/2019 
ZM schvaluje 

  

jako zástupce města v Komisi pro životní prostředí a energetiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s 
hlasem rozhodujícím Davida Schindlera, zastupitele a předsedu komise pro životní prostředí. 
 

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

Usnesení ZM č. 265/2019 
ZM schvaluje  

 

jako zástupce města v Komisi pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem rozhodujícím 
Ing. Zbyňka Miklíka, radního. 
 

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

Usnesení ZM č. 266/2019 
ZM schvaluje  

 

jako zástupce města v Bezpečnostní komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem rozhodujícím 
Danielu Weissovou, zastupitelku. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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V Turnově dne 20. srpna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Mgr. Jaromír Frič 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Daniela Weissová 

ověřovatel zápisu 

 


