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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

z 9. zasedání dne 26. září 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, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Eva Kordová, 
Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, 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. Michal Kříž, Ing. Jaroslav Knížek 
 
Ing. Michal Kříž, Ing. Jaroslav Knížek 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Eva Kordová, Jiří Kos 

 
 
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://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:   

P. Miklík navrhl do programu bod „Zadání studie knihovny – přístavba Střelnice“. Zastupitelům předal písemný 

materiál. 

 

Diskuse: 0 
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Navrhované usnesení: 

ZM schvaluje  
 

program jednání s doplněním bodu „Zadání studie knihovny – přístavba Střelnice“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/5/7] – nebylo přijato 
 
 

Usnesení ZM č. 267/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání bez dalších doplněných bodů. 
 

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. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – projekt Centra urgentní 

medicíny, finanční podpora Libereckého kraje, rozvoj turnovské 

nemocnice 

Ing. Tomáš Hocke        17:10 – 17:45                                                                           

3. Další řešení pozemku za Vesnou                                                                                  

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Odkoupení pozemků parc.č. 2551, 2552/1, 2552/3 a 2552/5, v k.ú. 

Turnov 

Ing. Tomáš Hocke        17:45 – 18:15                                                                          

5. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3905/25, k.ú. Turnov a 

zřízení věcného práva k tomuto pozemku  - ÚZSVM 

       

6. Prodej pozemku st. parc.č. 446, k.ú. Mašov u Turnova        

7. Prodej částí pozemku parc.č. 1331/4, v k.ú. Mašov u Turnova        

8. Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov - 7. etapa        

9. Žádost o dotaci do IROP - CLLD na projekt "Chodník Turnov, 

Přepeřská ulice" 

                                                                                      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

10. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA Mgr. Petra Houšková      18:15 – 18:25                                                                           

11. Individuální dotace FK Turnov, z. s. Mgr. Jana Svobodová      18:25 – 18:35                                                                            

Záležitosti odboru finančního 

12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019 Ing. Tomáš Hocke           18:35 – 18:45                                                                      

13. Příspěvky občanů                                          18:45 – 18:50                                             

Přestávka                                                                                                                                                    18:50 – 19:00 

Ostatní 

14. Půjčka ze sociálního fondu Ing. Tomáš Hocke            19:00 – 19:10                                                                     

15. Přehled projektů s dotací z IROP za období 2017-2019 Mgr. Petra Houšková       19:10 – 19:20                                                                          

16. Zpracování posouzení dopravního systému ve městě Mgr. Jana Svobodová      19:20 – 19:30                                                                           

17. Návrh na udělení Ceny obce pro rok 2019 Ing. Tomáš Hocke            19:30 – 19:40                                                                     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

18. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu - II. výzva 2019 Mgr. Jana Svobodová       19:40 – 20:00                                                                          

19. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na podporu 

rozvoje cestovního ruchu z fondu města pro podporu cestovního 

ruchu 

       

20. Smlouva SGEI - Městská sportovní Turnov s.r.o.        

21. Jmenování správní rady památkového fondu Ing. Tomáš Hocke             20:00 – 20:10                                                                    
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2. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – projekt Centra urgentní medicíny, finanční 

podpora Libereckého kraje, rozvoj turnovské nemocnice   
 

Rozprava:   

Předkládám Vám žádost Libereckého kraje směřující ke kofinancování příplatku mimo vlastní kapitál do naší 

společné společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., nákupu nemocnice Frýdlant, informace k projektu Centra 

urgentní medicíny v Liberci a informace k investičním záměrům v turnovské nemocnici. Jedná se mně především o 

diskuzi nad uvedenou problematikou a nastínění představ, které bych následně mohl akcentovat při dalších 

jednáních. 

 

Diskuse: p. Polášek, p. Bělohradský, p. Hrubý 

V diskusi zaznělo: Oceňujeme, jakým způsobem se Město Turnov, jeho zastupitelé, k problému staví. Kdyby před 

několika lety Turnov nehlasoval pro tento projekt, tak by pravděpodobně nevznikl.; Před několika dny proběhla 

informace, že byla schválena dotace na urgentní příjmy nemocnic, předpokládám, že část peněz by měla jít na 

nemocnici. 

 
 

Usnesení ZM č. 268/2019 
 

ZM schvaluje  
principiální návrh nového rozsahu projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a návrh nového způsobu 
financování při využití příplatkové povinnosti všech tří akcionářů a Krajské nemocnice Liberec, a.s. do 
roku 2024 a možnost využít přijetí úvěru Libereckým krajem k dofinancování tohoto projektu podle 
varianty A/b. 
 

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

Usnesení ZM č. 269/2019 
 

ZM bere na vědomí  
informaci o připravovaném stavebním rozvoji turnovské nemocnice. Město Turnov je ochotno jednat o 
případném kofinancování stavebního rozvoje turnovské nemocnice. 
 

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

3. Další řešení pozemku za Vesnou   
 

Rozprava:   

Navrhuji v souladu s převládajícím politickým směřováním nově zvoleného zastupitelstva změnit záměr na využití 

pozemku směrem k veřejnému prostoru, který bude moci být využit pro odpočinek a rekreaci, jak veřejností, tak 

dětmi ze základní školy. V této chvíli není stavbě parkoviště nakloněna veřejnost ani zastupitelé města. Přesto je 

potřeba s daným prostorem pracovat a přeměnit jej na kvalitní veřejný prostor. 

 

Navrhuji nechat zpracovat studii na využití prostoru, která bude obsahovat: 

- odpočinkový, klidový prostor pro cestující autobusovou dopravou a seniory 

- možnost průchodu prostorem a spojení ul. 5. května a Havlíčkova náměstí, průchod bude mezi 22:00-06:00 

zavírán 

- prostor by měl obsahovat hrací prvek v podobě výrazné plastiky 

- možnost propojení zahrady ZŠ s tímto prostorem 

- součástí studie by mělo být i koncepční řešení zahrady základní školy v souladu s avizovaným směřováním 

– geoškola, pěstitelské práce, venkovní učebna – podrobněji viz dále 

- nevylučujeme ani využití prvků pro parkour 

- respektovat ochranné pásmo kabelu NN u jižní hranice pozemku 

- minimalizovat použití opěrných zdí a dalších stavebních prvků 

- v prostoru by mělo být veřejné osvětlení 
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Na základě jednání s pedagogy a vychovateli školy zastřešené panem ředitelem Mgr. Fričem byly stanoveny 

další představy školy, které by měly být ověřeny v rámci studie: 

1. Co bychom určitě potřebovali 

- Plošně vyhovující hrací prostor pro 140 dětí ze školní družiny, 1. – 3. ročník ZŠ, (školní hřiště může být 

využito jen částečně, je společné pro odpolední výuku TV + pro děti ze školního klubu – cca 40 dětí) - 

prosíme o vyjádření odborníka 

- Venkovní učebna pro 30 žáků, s celoročním provozem, s možností terasy či otevření boční stěny, 

vytápěná, pohotovostní toaleta, doplněno malou expozicí kamenů, s dílničkou pro broušení kamenů, 

pájení kovů  

- Záhony pro pěstitelské práce – aspoň 3 x o rozměrech 4m x 2m + ohraničené stromkovými keři 

(angrešt, rybíz, …) 

- Kompost pro bio – zbytky z Ovoce do škol, plevel ze záhonů,….. 

- Venkovní altán – přístřešek (s lavicemi a stoly) v části pro školní družinu, rozměry přibližné jako 

stávající – cca 8m x 4m (aby se mohly děti dočasně schovat), žádoucí propojení s venkovní učebnou 

- Dráha + doskočiště pro skok do dálky (možno propojit s pískovištěm pro družinu) 

- Zachovat současné hrací prvky (ev. renovace + doplnění novými, např. hrací domek,…) 

2. Návrh na doplnění do plochy určené pro veřejnost 

Prvky malé venkovní posilovny, parkouru, pítko, trampolína zapuštěná do země – především kapacitní 

pro krátkodobé využití dětmi, čtvercová síť na zemi – pro Člověče nezlob se, číselná řada,,.. 

 

Uvedené požadavky vnímáme jako snahu o koncepční řešení jak areálu školy, tak veřejného prostoru. Jejich 

naplnění bude jistě dáno finančními možnostmi města, školy, případně získáním dotačního titulu v širším 

časovém rámci. 

 

Diskuse: p. Frič 

V diskusi zaznělo: Je to kompromis pro veřejnost a pro školu. 

 
 

Usnesení ZM č. 270/2019 
 

ZM ruší  
původní záměr na využití pozemků za Vesnou pro parkování automobilů včetně ukončení projekčních 
prací a příslušných správních řízení. ZM schvaluje nové zadání řešení prostoru za Vesnou dle 
předloženého materiálu, tedy pro využití pro školní zahradu a veřejný prostor. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
 
  

4. Odkoupení pozemků parc.č. 2551, 2552/1, 2552/3 a 2552/5, v k.ú. Turnov   
 

Rozprava:  

 

Na základě nabídky a jednání spoluvlastníka, pana Ondřeje Kalfuse, s panem starostou předkládáme k projednání 

záměr vykoupení nabízených pozemků. Kupní cena navržena vlastníkem ve výši 150.000,- Kč, tj. 125,- Kč/m2. 

Jedná se o pozemek parc.č. 2551 trvalý travní porost, o výměře 439m2, parc. č. 2552/1, orná půda, o výměře 522m2, 

parc.č. 2552/3, ostatní plocha - manipulační, o výměře 204m2 a parc.č. 2552/5, orná půda, o výměře 35m2 vše v 

části obce Daliměřice (místní název U pekáren), kat. území Turnov. Pozemky navazují na bytovou zónu Daliměřice. 

Většina pozemků je v Územním plánu Turnov 2014 zařazena do funkčních ploch Zeleň sídelní a přírodního 

charakteru, jeden z pozemků p.č. 2552/5 je funkčně zařazen do Ploch místních komunikací. V tabulce orientačních 

cen prodeje pozemků podle jejich funkčního zařazení stanoveného Územním plánem Turnov 2014 je hodnota 

pozemků ve výši 100,- Kč/m2 (zeleň, komunikace). Pro objektivní stanovení ceny byl na základě dohody s panem 

Kalfusem objednán Znalecký posudek, který zpracovala spol. Statikum Brno s.r.o., stanovuje cenu za m2 ve výši 

128,- Kč. Tako cena tedy přesahuje cenu stanovenou v tabulce orientačních cen. Kupní cena byla znovu projednána 

s panem Ondřejem Kalfusem i s paní Terezou Vrabelovou, která je druhým ze spoluvlastníků. Oba nakonec 

odsouhlasili novou výši kupní cenu, která je 100 Kč/m2, tj. celkem 120.000,- Kč za celek, cena obvyklá. 

 

Diskuse: p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Děkuji paní xxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx za vstřícné jednání směrem k Městu Turnov. 
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Usnesení ZM č. 271/2019 
 

ZM schvaluje  
odkoupení pozemků od spoluvlastníků pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx, parc.č. 2551 trvalý 
travní porost, o výměře 439m2, parc. č. 2552/1, orná půda, o výměře 522m2, parc.č. 2552/3, ostatní 
plocha - manipulační, o výměře 204m2 a parc.č. 2552/5, orná půda, o výměře 35m2 vše v části obce 
Daliměřice, katastrální území Turnov za kupní cenu ve výši 120.000,- Kč, která je cenou v daném místě a 
čase obvyklou. Správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

5. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3905/25, k.ú. Turnov a zřízení věcného práva 

k tomuto pozemku  - ÚZSVM   
 

Rozprava:  

 

Na základě žádosti města Turnova o převod pozemku zaslané Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

byla po jejím projednání správě majetku zaslána k projednání a schválení Smlouva o bezúplatném převodu pozemku 

parc.č. 3905/25, k.ú. Turnov, č.j. UZSVM/HSM/1451/2019-HSMM (dále jen smlouva). 

Pozemek parc.č. 3905/25, k.ú. Turnov, ostatní plocha, ostatní komunikace, je přístupovou cestou k pozemkům v 

soukromém vlastnictví. Město Turnov se o tuto cestu stará a udržuje sekáním. Účetní hodnota pozemku v evidenci 

převodce je ve výši 93,- Kč. Podmínkou bezúplatného převodu z důvodu veřejného zájmu je uzavření věcného práva 

ve prospěch převodce na 10 let od nabytí do vlastnictví, spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit 

převáděný majetek.  

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 272/2019 
 

ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3905/25, k.ú. Turnov, o výměře 93m2, ost. 
plocha, ost. komunikace, společně s uzavřením věcného práva ve prospěch převodce na 10 let, 
spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit převáděný majetek. Zápis do katastru nemovitostí 
zajistí ÚZSVM. 
 

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

6. Prodej pozemku st. parc.č. 446, k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  

 

Na správu majetku byla panem xxxxxxxxx doručena žádost o koupi pozemku st. p.č. 446, k.ú. Mašov u Turnova. 

Pozemek se nachází pod stávajícím domem, a protože v rámci odkupu tohoto domu zjistil tuto nesrovnalost, rád by 

jej odkoupil. Za pozemek nabízí kupní cenu ve výši 1.500,- Kč za metr čtverečný. Pozemek st. p.č. 446, k.ú. Mašov 

u Turnova, o výměře 1m2, zastavěná plocha a nádvoří, je zastavěn stavbou rodinného domu čp. 145 v soukromém 

vlastnictví. Nesrovnalost zastavěných částí pozemků vznikla pravděpodobně při provedení digitalizace katastrálních 

map. Účelem prodeje je tedy narovnání majetkových práv. Hodnota stavebních pozemků dle tabulky orientačních 

cen stanovených podle funkčního zařazení v územním plánu, v tomto případě bydlení venkovské, je ve výši 500 až 

1000,- Kč/m2. S ohledem na velikost pozemku doporučujeme snížení kupní ceny za m2 na 500,- Kč. Kupující 

uhradí náklady spojené s realizací prodeje ve výši 2000,- Kč a správní poplatek do katastru nemovitostí. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 273/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemku st. p.č. 446, k.ú. Mašov u Turnova, o výměře 1m2, zastavěná plocha a nádvoří, do 
vlastnictví pana Sámela, za kupní cenu 500,- Kč/m2, cena v daném místě a čase obvyklá, tj. 500,- Kč za 
pozemek a náhradu nákladů spojených s prodejem pozemku ve výši 2.000,- Kč. Kupující uhradí správní 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

7. Prodej částí pozemku parc.č. 1331/4, v k.ú. Mašov u Turnova   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení žádost o prodej části pozemku 1331/4, o výměře 19m2,  v k.ú. Mašov 

u Turnova. Žadatel, pan xxxxxxxxxxx, je spoluvlastníkem pozemku p.č. 1133/16, na kterém stojí jejich rodinný dům 

čp. 109, mají na výše uvedené části pozemku města postavenou dřevěnou kolnu. To, že je i na pozemcích města 

zjistili až při kontrole hranic pozemků a mají společně zájem zabranou část o výměře 19m2, odkoupit. Žadatel 

navrhoval kupní cenu 300,- Kč/m2, která byla po projednání Radou města navýšena na 500,- Kč/m2. Navržená výše 

kupní ceny části pozemku byla žadateli oznámena a ten s ní souhlasí. 

 

Diskuse: 0 
 
 

Usnesení ZM č. 274/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 1331/4, o výměře 19m2, v k.ú. Mašov u Turnova, za kupní cenu 500,- 
Kč/m2, tj. celkem 9.500,- Kč, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, do vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, každému v podílu 1/2 
z celku. Správní poplatky i náklady spojené s rozdělením pozemků uhradí kupující. 
 

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

8. Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov - 7. etapa   
 

Rozprava:  

 

Pro realizaci roku 2020 připravujeme podání žádosti o dotaci na projekt „ Regenerace panelového sídliště U nádraží, 

Turnov – 7. etapa“, která se předkládá nově Státnímu fondu rozvoje bydlení. Předpokládané vyhlášení programu je 

v říjnu 2019, s termínem podání žádosti cca do 30.11.2019. Podmínky žádosti jsou stejné jako v předcházejícím 

programu z Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme dotace čerpali na předcházející etapy Regenerace panelového 

sídliště U nádraží, Turnov. Protože se jedná o další z etap již probíhajícího projektu „ Regenerace panelového 

sídliště U nádraží, Turnov“ je nutné schválit aktualizaci projektu tzn. jeho 7. etapu. 

V rámci této 7. etapy bude zrealizována úprava stávajícího vodního prvku a prostoru u obchodního centra (Billa, 

Barvy laky). Návrh úprav spočívá v celkové kultivaci veřejného prostoru tohoto frekventovaného místa. Před 

obchody je navrženo rozšíření zpevněné plochy a doplnění laviček a dalších prvků mobiliáře tak, aby vznikl moderní 

a přehledný parter. V parkové části bude stávající betonový bazén nahrazen novým vodním prvkem. Vodní prvek 

bude tvořit kruhová fontána v úrovni travnaté plochy a podzemní strojovna úpravny vody. V řešeném území bude 

obnoveno veřejné osvětlení a vybaveno soudobými svítidly. 

Na obnovu sídliště je možné získat dotaci do výše 50 % nákladů celé akce (max. 6 mil. Kč), zbývající část 

představuje finanční spoluúčast žadatele (min. 50%). Celkové náklady na 7. etapu jsou cca 7 mil. Kč včetně DPH. Z 

toho je částka max. 3,5 mil Kč jako dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení a cca 3,5 mil. Kč jako vlastní podíl 

města Turnova. Odhad nákladů je orientační. Reálné náklady budou známy až po výběrovém řízení na dodavatele. V 

případě poskytnutí dotace by realizace projektu proběhla v roce 2020. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 275/2019 
 

ZM schvaluje  
schvaluje aktualizaci Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – 7. etapa“ 
dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

Usnesení ZM č. 276/2019 
 

ZM schvaluje  
schvaluje dofinancování Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – 7. 
etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 
50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. 
 

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

 
  

9. Žádost o dotaci do IROP - CLLD na projekt "Chodník Turnov, Přepeřská ulice"   
 

Rozprava:  

 

V roce 2020 čeká Turnov rekonstrukce Přepeřské ulice od železničního viaduktu na hranici katastru Turnova v rámci 

akce Libereckého kraje na rekonstrukci silnice II/610. Stavba chodníku v Přepeřské ulici není součástí akce 

Libereckého kraje na rekonstrukci komunikací, proto ani není tato akce zahrnutá ve smlouvě Libereckého kraje 

s generálním dodavatelem zastoupeným společností Eurovia a.s. Náklady na chodník bude muset hradit Město 

Turnov, proto má zájem využít plánovanou výzvu na dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Český ráj a 

Střední Pojizeří. 

Náklady na chodník podél silnice II/610 Přepeřská ulice představují podle projektového rozpočtu částku 

1.167.606,83 Kč vč. DPH. Dalšími náklady pro realizaci akce bude technický dozor investora (TDI), autorský dozor 

(AD) a příprava žádosti o dotaci (studie proveditelnosti zpracovaná externí firmou). 

 

Výdaje potřebné na projekt    

Chodník ulice Přepeřská, Turnov (stavba)             964 964         1 167 606,83     

Autorský dozor (odhad)          15 000,00              18 150,00     

Technický dozor investora (odhad)          65 000,00              78 650,00     

Studie proveditelnosti          49 000,00              59 290,00     

CELKEM     1 093 964,32         1 323 696,83     

 

Odhad financování projektu v Kč včetně DPH : 

Evropská unie + Státní rozpočet 95%              1 282 500     

Vlastní zdroje 5%                   67 500     

Celkové způsobilé náklady 100%              1 350 000     

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 277/2019 
 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“ do IROP - integrované projekty 
CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění finančních 
prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování min. 5% z celkových 
uznatelných nákladů a případně neuznatelných nákladů akce potřebných k realizaci projektu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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10. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 226 753,20 Kč svazku obcí MIKROREGION JIZERA. 

Dotace má být určena na nákup techniky pro MIKROREGION JIZERA jako finanční spoluúčast na projektu 

„Nákup techniky pro MR JIZERA“, který je částečně financován Libereckým krajem – Program obnovy venkova. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 278/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 226 753,20 Kč pro svazek obcí 
MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342 jako finanční spoluúčast města na pořízení společné techniky 
mikroregionu v rámci projektu „Nákup techniky pro MR JIZERA“ a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 7-19-009, 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) – [25/0/0] 
 
  

11. Individuální dotace FK Turnov, z. s.   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 100 000 Kč spolku FK Turnov, z. s. Dotace má být určena na 

úhradu nákladů spojených s údržbou nově otevřeného hřiště s umělým povrchem (dále jen UMT). V rozpočtu města 

pro rok 2019 nebyla pro tento účel alokována žádná částka. 

FK Turnov, z. s. ve své žádosti o dotaci uvádí výdaje související s provozem a údržbou UMT 2018/2019 v celkové 

výši 264 250 Kč, tj. úklid sněhu – 41 320 Kč (faktury od Městské sportovní Turnov), energie – 50 640 Kč (12x 4 

220 Kč – zálohy na elektřinu od ČEZ), správce – 31 925 Kč (úklidové práce v prostorách šaten pro týmy, DPP leden 

– duben), mzda administrátora – 28 300 Kč (říjen – duben), ostatní – 112 065 Kč (celoroční náklady pravidelné 

údržby od Městské sportovní). Příjmy související s provozem a údržbou UMT 2018/2019 uvádí FK Turnov 

v celkové výši 167.524 Kč, tj. pronájem UMT – 16 400 Kč (hotovostní úhrady), pronájem UMT – 145 300 Kč 

(bezhotovostní úhrady), energie - 5 824 Kč přeplatky. Spolek žádá o individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 

100 000 Kč, tedy zaokrouhleně o výši rozdílu mezi příjmy a výdaji spolku.  

 

Vyjádření vedení města: 

Žádost FK Turnov o individuální dotaci je na výši 100 000 Kč, tato částka je rozdílem mezi příjmy a náklady. Pokud 

by město krylo svou dotací rozdíl kompletně, bylo by to velmi demotivující a nespravedlivé vůči dalším sportovním 

spolkům, které žádají do výzvy jim určené, proto bych v případě této individuální dotace navrhovala postupovat 

stejně jako u ostatních sportovních spolků, která vlastní sportoviště. Současná platná Pravidla pro poskytování 

dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov umožňují dotaci pro spolky vlastnící sportoviště. 

Navrhuji tedy z důvodu výstavby a následného provozování nového sportoviště zavedení tohoto nového sportoviště v 

rámci poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov a začlenit Hřiště s umělou 

trávou ve vlastnictví FK Turnov, z. s. s podporou - 30.000,- Kč za sportoviště (paušálně) a s podporou na energie ve 

výši maximálně 60% skutečných nákladů. To by znamenalo, že v rámci individuální dotace na rok 2019 se jedná o 

částku 54.648,80 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 279/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 54 649 Kč pro spolek FK Turnov, z. s., IČ 
26660385 na údržbu sportoviště s umělým povrchem. Důvodem udělení této individuální dotace je 
skutečnost, že se jedná o nové sportoviště, které není zařazeno v pravidlech pro výpočet dotace na 
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provoz sportovních klubů. Částka vychází z výpočtu pro obdobná sportoviště ve vlastnictví sportovních 
klubů. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-008, 
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) – [24/0/1] 
 
  

12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 5.333 tis. Kč. Celkové výdaje se navyšují o 5.683 tis. Kč, z toho běžné 

výdaje se navyšují o 4.252 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 1.431 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je 

sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 280/2019 
 

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 432.327.879 Kč, 
navýšením o částku 5.332.801 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 461.513.971 Kč, navýšením o částku 
5.682.801 Kč, a financování na částku ve výši 29.186.092 Kč, navýšením o částku 350.000 Kč. 
 

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

13. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Diskuse: žádný občan se nevyjádřil. 

 
 

14. Půjčka ze sociálního fondu   
 

Rozprava:  

 

Půjčky ze sociálního fondu zaměstnavatele v souladu s účelem a výší stanovených statutem musí dle zák.128/2000 

§85 písm j) schvalovat v ZM. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 281/2019 
 

ZM schvaluje  
půjčku ze soc. fondu zaměstnavatele ve výši 10 000 Kč p. xxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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15. Přehled projektů s dotací z IROP za období 2017-2019   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám informativní materiál k projektům, které procházely různou úrovní schvalování buď 

v zastupitelstvu města, nebo v radě města. Jedná se o akce převládajícího investičního charakteru, na které byly 

podány žádosti o finanční příspěvek za období 2017-2019 do Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) v rámci Evropských fondů Programové období 2014-2020. 

Níže jsou uvedeny základní informace k jednotlivým projektům, které jsou z hlediska procesu aktivní.  

 

 
 

Z tabulky je patrné, že byly podány žádosti o dotace ve výši 67.790.301,28 Kč na projekty v celkových nákladech 

90.129.295,43 Kč, přičemž na základě Rozhodnutí nebo příslibu tvoří dotace částku 63.684.105,28 Kč. Konečná 

výše dotace je předmětem vyúčtování projektu, kde se kontrolují veřejné zakázky, způsobilost nákladů, publicita a 

další. V současné době jsou z 9 podaných projektů 2 vyúčtované a procházejí obdobím udržitelnosti.  Jeden projekt 

čeká na vyhodnocení. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 282/2019 
 

ZM bere na vědomí  
Informace o projektech za období 2017-2019 s dotací z Integrovaného regionálního operačního 
programu dle předloženého materiálu. 
 

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

16. Zpracování posouzení dopravního systému ve městě   
 

Rozprava:  

 

Na základě usnesení RM Vám předkládám materiál týkající se posouzení dopravního systému ve městě. Jelikož se 

jedná o velmi důležité koncepční řešení v rámci dopravy ve městě, předkládám tyto informace na zastupitelstvo. 

Podmínky připravovala pracovní skupina ve složení: Ing. Hocke, Ing. Miklík, p. Schindler, p. Lochman, Mgr. 

Svobodová, Mgr. Vaňátko, RNDr. Varga, Ing. Šmiraus a o své připomínky doplnila RM. 

 

Rádi bychom nechali zpracovat: 

Varianty řešení a zatížení komunikační sítě: 

- Stávající stav 

- Rok 2030 – s existujícími bytovými zónami (s danou kapacitou obyvatel) bez nových komunikací = nulová 

dopravní varianta  

- Rok 2030 – s existujícími bytovými zónami (s danou kapacitou obyvatel) + existujícím obchvatem města 

S5 a napojením na silnici II/283 dle ŘSD 

- Rok 2030 – s existujícími bytovými zónami (s danou kapacitou obyvatel) + existujícím obchvatem města 

S5 a napojením na silnici II/283 dle ŘSD + existující vnitřní odlehčovací komunikace podél Stebenky 

- Rok 2030 – s existujícími bytovými zónami (s danou kapacitou obyvatel) + existujícím obchvatem města 

S5 a napojením na silnici II/283 dle ŘSD  + existující vnitřní odlehčovací komunikace z Metelkových sadů 

Na základě posouzení těchto variant zpracovatel doporučí: 

- S ohledem na komunikační síť optimální umístění velkokapacitního parkoviště – možnosti umístění ve 

variantách Kulturní centrum Střelnice, autobusové nádraží na Lukách, u nádraží ČD, pod atletickým 

stadionem Skálova ul., Koňský trh 

- Optimální řešení vnitroměstské komunikace včetně posouzení kapacity rozhodujících křižovatek a 

s doporučením jejich typu a řízení dopravy na nich 

- Řešení cyklodopravy z Turnova 1 (náměstí) do Turnova 2 (nádraží ČD) 

- Řešení cyklodopravy z Turnova 1 do bytových zón (Hruštice, Výšinka, Daliměřice) 

- Posouzení udržitelnosti nulové varianty dopravy v r. 2030 

Diskuse: p. Miklík, p. Maierová, p. Bělohradský, p. Svobodová, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Pro mě je to důležitá věc.; Vnímám, že problematika dopravy je složitá, ale zdržím se hlasování, 

všechny minulé návrhy skončily v šuplíku.; Nenamáhali jste se pozvat nás jako opozici do pracovní skupiny.; 

Můžete se vyjádřit, pokud máte nějaké doplnění.; Mohli jsme to tak udělat, omlouvám se. 

 
 

Usnesení ZM č. 283/2019 
 

ZM schvaluje  
zadání předloženého Zpracování posouzení dopravního systému ve městě Turnov a souhlasí s 
předloženou výzvou k podání nabídky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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17. Návrh na udělení Ceny obce pro rok 2019   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám návrh na udělení Ceny obce pro letošní rok 2019, které budou uděleny ve slavnostní den 28. října 

2019. 3. září 2019 se sešla Komise pro udělování těchto ocenění složená ze zástupců všech politických stran a 

uskupení.  

Přítomni byli následující členové komise: Ing. Tomáš Hocke, Daniela Weissová, Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Pavel 

Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová. Omluven: Ing. Michal Kříž – návrhy odsouhlaseny přes e-mail 

 

Udělení ceny obce: 

U ceny obce by se měl hodnotit především profesní přínos. Oceněný obdrží peněžní obnos, pamětní list a květinu.  

 

Udělení čestného občanství:  

U čestného občanství by se měl hodnotit i společenský přínos a charakter člověka. Čestný občan obdrží klíč se 

jménem, pamětní list a květinu. Pro letošní rok nebyla podána žádná nominace a komise navrhuje čestné občanství 

pro tento rok neudělit. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 284/2019 
 

ZM schvaluje  
udělení ocenění Cena obce 2019 Ing. Vítu Lédlovi, Ph.D., výkonnému řediteli centra TOPTEC a panu 
Františku Zikudovi. 

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

Usnesení ZM č. 285/2019 
 

ZM schvaluje  
finanční dar pro oceněného ve výši 50.000 Kč. 
 

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

18. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu - II. výzva 2019   
 

Rozprava:  

 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných ve fondu pro rok 2019 je 200.000 Kč. V rámci I. výzvy bylo 

mezi žadatele o dotaci rozděleno celkem 107.880 Kč. Pro II. výzvu je ve fondu k dispozici 92.120 Kč.  

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Turnov v programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z 

fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu byla vypsána bez vyloučení investic, tj. dotační program byl 

vyhlášen jako účelová dotace - s možností přihlásit i projekty investičního charakteru. V případě žádosti o podporu 

investičních akcí byla v rámci této výzvy podpora omezena na max. 20 % z celkových nákladů uvedených v 

rozpočtu pro investiční část projektu. V rámci vypsané výzvy v tomto dotačním programu byly v řádném termínu 

doručeny celkem dvě žádostí. Oba žadatelé o dotaci požadují podporu na projekty investičního charakteru. Správní 

rada posoudila předmětné projekty dle kritérií stanovených pravidly pro tuto oblast podpory, přidělila k jednotlivým 

projektům bodové ohodnocení a stanovila jejich pořadí. Vzhledem k výši alokovaných prostředků a celkové výši 

požadavků navrhuje podpořit oba investiční projekty v plné výši požadavku bez připomínek.  
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Rozdělení dotací na tuto oblast navrhuje správní rada dle níže uvedené tabulky. 

 

žadatel 
název 

projektu 

 předpokládané 

příjmy  

(bez 

požadované 

dotace) 

 předpokládané 

výdaje 

požadovaná 

výše dotace 

body/ 

pořadí 

návrh 

dotace  

1 

Muzeum 

Českého ráje 

v Turnově, 

příspěvková 

organizace 

Libereckého 

kraje 

IČ 00085804 

Boulderingová 

stěna pro děti a 

mládež 

 

termín 

realizace: 

1. 6. – 30. 12. 

2019 

57.266 71.582 

 

 

14.316 40/1. 14.316 

2 

Pragmapol 

v.o.s. 

IČ 25915886 

Odpočinkový 

park se 

stezkou pro 

bosé nohy 

 

termín 

realizace: 

1. 3. – 30. 12. 

2019 

165.000 

 

 

 

205.000 

 
40.000 

 

 

35/2. 40.000 

CELKEM 54.316  54.316 

 
Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 286/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 14.316 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt Boulderingová stěna pro děti a mládež. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního 
ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 287/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro společnost Pragmapol v.o.s., IČ 25915886 na projekt 
Odpočinkový park se stezkou pro bosé nohy. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro 
podporu cestovního ruchu. 
 

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

19. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního 

ruchu z fondu města pro podporu cestovního ruchu   
 

Rozprava:  

V rámci dotačního programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu 

byly v tomto roce vyhlášeny dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Turnov. Současně platná 
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Pravidla pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního 

ruchu, která jsou nedílnou součástí Statutu fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu, upravují v odst. I. e. 

poskytování maximální (40 tis. Kč) a minimální (5 tis. Kč) výše dotace a omezují výši dotace na maximálně 80% 

všech způsobilých výdajů projektu. Vzhledem k charakteru projektů podaných žádostí o dotaci v tomto roce v tomto 

dotačním programu (v rámci I. a II. výzvy – ze 7 podaných žádostí 4 projekty byly neinvestičního charakteru a 3 

projekty investičního charakteru) se správní rada fondu na podporu cestovního ruchu shodla na potřebnosti úpravy 

pravidel v této oblasti podpory. V návaznosti na tuto skutečnost navrhujeme doplnit zmiňovaná pravidla o podporu 

projektů investičního charakteru konaných na území města Turnov, přičemž dotace v takovém případě může 

dosáhnout.  

Diskuse: p. Bělohradský 

V diskusi zaznělo: Vítáme tuto aktivitu. Musíme přejít k podpoře konkrétních věcí, musíme pomoci místním 

podnikatelům. 

 
Usnesení ZM č. 288/2019 

 

ZM schvaluje  
Pravidla pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu 
cestovního ruchu s navrhovanou změnou a s účinností od 1. 10. 2019. 
 

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

20. Smlouva SGEI - Městská sportovní Turnov s.r.o.   
 

Rozprava:  

 

V únoru 2019 byl Zastupitelstvem města Turnova projednáván materiál týkající se příspěvku poskytovaného 

společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o., který spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského 

zájmu, tzv. SGEI.  

Nyní se ukázalo, že příspěvek, který byl poskytnut společnosti ve výši 9,510.000 Kč, je třeba navýšit o 1,650.000 

Kč, aby mohly být v letošním roce uhrazeny všechny nutné výdaje společnosti. Tuto změnu, která je součástí 

rozpočtového opatření č. 3 pro městský rozpočet roku 2019, je třeba zároveň poskytnout společnosti pod smlouvou 

SGEI – jejím dodatkem.  

 

p. Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 289/2019 
 

ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
 
  

21. Jmenování správní rady památkového fondu   
 

Rozprava:  

 

Město Turnov zřídilo na svém jednání 28. 3. 2019 účelový památkový fond jako trvalý účelový fond města Turnov 

dle § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Neboť dle schváleného statutu je třeba, aby členy správní rady jmenovalo Zastupitelstvo města Turnov, předkládáme 

po projednání v příslušné komisi Rady města a v Radě města Turnova návrh na jmenování členů správní rady fondu. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 290/2019 
 

ZM jmenuje  
správní radu památkového fondu ode dne 1. 10. 2019 v tomto složení: Mgr. Martina Marková, Ing. arch. 
Vladimír Kučera, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Daniela Weissová. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 3. října 2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Jiří Kos 

ověřovatel zápisu 

 


