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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. listopadu 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: 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, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří 
Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš 
Roubíček, David Schindler, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

Lukáš Bělohradský, Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 
 
Lukáš Bělohradský, Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. Zbyněk Miklík, Ing. arch. Václav Hájek 

    
Přítomni 4 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:   

Do programu jednání nebyl zařazen žádný jiný bod. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 313/2019 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Záležitosti odboru správy majetku 

2. 

 

3. 

 

Prezentace rozprac. projektu – Městský park Turnov (park u 

letního kina) – Etapa 3 „Umění“ 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně Kupní 

smlouvy k prodeji pozemku pod plánovanou trafostanicí ČEZ 

Distribuce a.s. - bytová zóna Hruštice-Károvsko 

Ing. Tomáš Hocke            17:10 – 17:50                                                                 

 

              

      

4. Směna pozemků Malý Rohozec - autobusová zastávka        

5. Převod majetku města Turnov do základního kapitálu společnosti 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

       

Záležitosti odboru finančního 

6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2023 Ing. Tomáš Hocke            17:50 – 18:20                                                                       

7. Obecně závazné vyhlášky od 1.1.2020 - novela zákona o místních 

poplatcích 

       

Ostatní 

8. Participativní rozpočet - Tvoříme Turnov 2020 Mgr. Petra Houšková       18:20 – 18:35                                                                                

9. Revitalizace Stebenky - memorandum s Povodím Labe, s. p. Mgr. Jana Svobodová      18:35 – 18:45                                                                                

10. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke           18:45 – 18:50                                                                          

Přestávka                                                                                                                                                    18:50 – 19:00 

Ostatní 

11. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov - návrh na úpravu 

Jiří Mikula                       19:00 – 19:15                                                                  

12. 

 

Zpráva o činnosti Rady sdružení VHS Turnov 

 

RNDr. Josef Uchytil,       19:15 – 19:35 

DiS. EFP, Ing. Zbyněk  

Miklík, MUDr. Martin  

Hrubý - zástupci města  

v RS VHS Turnov                                                                           

      

13. Rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Turnově Ing. Tomáš Hocke           19:35 – 20:00                                                          

 
 

 

2. Prezentace rozpracovaného projektu - Městský park Turnov (park u letního kina) - 

Etapa 3 "Umění"   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám materiál popisující zásadní principy 3. etapy obnovy Parku U Letního kina, část Umění. 

Navrhované řešení bylo několikrát projednáváno v komisi rozvoje města a v komisi životního prostředí. 

V principu se jedná o obnovu stávajícího parku: 

- obnova cest, mobiliáře a veřejného osvětlení 

- řešení prostoru u Pacltovy hutě 

- řešení prostoru při vstupu do letního kina 

- řešení prostoru při vstupu do parku z Husovy ulice 

 

Materiál odprezentoval Ing. arch. Ondřej Smolík. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Smolík, p. Kříž, p. Hocke, p. Hájek, p. Schindler 

V diskusi zaznělo: Je počítáno u vjezdu z Husovy ul. s cisternou na dětské akce?; Cisterna zajede bez problémů.; 

Kolik bude přestavba stát?; Neřešili jsme to do detailů, budou to miliony.; Nesnažíme se v parku dělat něco nového, 

jedná se o obnovu stávajícího parku. Bude to na etapy. 

Do diskuse se přihlásil občan p. Bursa – hlavním smyslem parku je odpočinek, park zmenšujete. Sochy a umění 

pozoruju v Liberci vedle radnice, jsou to výtvory, které vzbuzují odpor. Umění se v dnešní době zvrhlo na 

provokaci. Další působení přírody zlikvidujete. Představuju si styl anglického parku, lavičky, cestičky,… 

p. Smolík, p. Hocke: Zatím se nepracuje s konkrétní sochou.; Můžou to být sochy, které můžou být sezónní. 
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Do diskuse se přihlásil občan p. Čapek – musí být stromy u vstupu z Husovy ulice? Máme tam garáž. Přimlouvám se 

za jednoduchost a co největší prostor u vstupu pro obslužnost. 

p. Hocke, p. Smolík: Záměrem byla kultivace vstupu, vnímáme, že tam jsou bytové domy, Žlutá ponorka,…; Stromy 

do parku patří, bude to vstupní brána do parku. 

 
 

Usnesení ZM č. 314/2019 
ZM schvaluje  
navrhované projekční řešení obnovy Parku U Letního kina – 3. etapa-Umění, od firmy AND Praha. 
 

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

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně Kupní smlouvy k prodeji 

pozemku pod plánovanou trafostanicí ČEZ Distribuce a.s. - bytová zóna Hruštice-

Károvsko   
 

Rozprava:  

 

Při přípravě dokumentace k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek pod budoucí TS jsme zjistili 

chybu kvůli, které by byla smlouva od počátku neplatná. Jedná se o nezveřejnění záměru prodeje pozemku před 

projednáním v ZM. Chybu jsme napravili zveřejněním záměru na úřední desce a z tohoto důvodu předkládáme ZM k 

opětovnému schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy. V souvislosti s 

rozvojem v bytové zóny Hruštice-Károvsko, Nad Farářstvím a požadavky na připojení nových odběrných míst, 

předkládáme Radě města doručenou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku pod plánovanou novou 

trafostanicí, kterou by mělo město Turnov uzavřít se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (dále také "budoucí 

kupující"). 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 315/2019 
ZM ruší  
Usnesení ZM č. 297/2019  ze dne 24. 10. 2019. 
 

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

Usnesení ZM č. 316/2019 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 
992/17 a 991/11, k. ú. Turnov, o výměře cca 21m2, za kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 
1000,- Kč/m2 bez DPH, tj. cca 21.000,- Kč bez DPH, cena obvyklá, do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce a.s., 
IČ 24729035. Budoucí kupující zajistí na své náklady geometrické zaměření po realizaci stavby a zápis do 
katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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4. Směna pozemků Malý Rohozec - autobusová zastávka   
 

Rozprava:  

 

V rámci plánovaného vybudování nové autobusové zastávky se zálivem na Malém Rohozci byla panem starostou s 

majitelem části pozemku parc. č. 95/3, v k. ú. Malý Rohozec, výměra cca 24m2, panem xxxxxxxxxx, vyjednána 

směna této části pozemku za část pozemku ve vlastnictví města Turnov, o výměře cca 50m2. Směna byla sjednána 

tak, že bude provedena bez doplatku. Po dohodě s panem xxxxxxxxxxx (otec pana xxxxxxxxxxx) byl nalezen 

pozemek parc. č. 478/1, v k. ú. Malý Rohozec, který navazujíce na pozemek ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx. 

Směnná smlouva bude na základě dohody uzavřena mezi panem xxxxxxxxxxxx a městem Turnov. Hodnota obou 

pozemků je shodná - jedná se o zemědělskou půdu, využívanou k zemědělské činnosti. S ohledem na zvýšení 

bezpečnosti v okolí autobusové zastávky a veřejný zájem na rekonstrukci a přestavbě autobusové zastávky na 

základě návrhu OSM RM souhlasí a doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec ve sjednaném 

poměru cca 24m2 z pozemku p. č. 95/3, v soukromém vlastnictví, za 50m2 z pozemku p. č. 478/1, v majetku města 

Turnova. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 317/2019 
ZM schvaluje  
směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec, část pozemku p. č. 95/3, o výměře  23m2 , v soukromém 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, za část pozemku p. č. 478/1, o výměře 50m2, ve 
vlastnictví města Turnova. Geometrické zaměření a správní poplatek za vklad do KN bude uhrazen 
městem Turnov. 
 

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

5. Převod majetku města Turnov do základního kapitálu společnosti 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. Znalecké ocenění 

převáděného majetku, dle Zákona o obchodních korporacích dle §143 a násl., bylo zpracováno spol. Statikum, s.r.o. 

Brno a výsledná hodnota převáděného majetku je stanovena mimořádnou cenou ve výši 3.360.000,- Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 318/2019 
ZM schvaluje  
1) město Turnov jako jediný společník společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 
311, 511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti a 
pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka 
Základní kapitál společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 511 01 Turnov, 
identifikační číslo 259 58 941, se zvyšuje o částku 3.360.000,--Kč, tedy z původní výše 200.000,--Kč na 
novou výši základního kapitálu 3.560.000,--Kč.  
--- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem - převzetím vkladové povinnosti 
jediného společníka. Nepeněžitý vklad jediného společníka tvoří celek pozemků, evidovaných v katastru 
nemovitostí jako parcely 448 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, 
stavba pro shromažďování většího počtu osob), 449 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, 
budova Turnov č. p. 670, občanská vybavenost), 450 ostatní plocha, 451 zastavěná plocha a nádvoří 
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(jehož součástí je stavba, budova Turnov č. p. 151,  bydlení) a 458/3 ostatní plocha, vše v katastrálním 
území Turnov, včetně všech dalších součástí a příslušenství.  
Tyto nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 
881, ze dne 9. 10. 2019, číslo posudku 4631-616-2019, částkou 3.360.000,--Kč a tuto částku jediný 
společník Město Turnov započítává na svůj emisní kurz.  
--- Lhůta pro převzetí vkladové povinnosti společníka se stanoví na 1 (jeden) měsíc ode dne rozhodnutí 
jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.  
--- Pokud společník převezme vkladovou povinnost, zvýší se jeho základní podíl ve společnosti. Nový 
podíl jiného druhu nevznikne. 
2) město Turnov dále schvaluje návrh prohlášení o převzetí vkladové povinnosti a pověřuje starostu 
města jeho podpisem:  
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti 
Město Turnov, identifikační číslo 002 76 227, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov, které je jediným 
společníkem společnosti s ručením omezeným Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 
511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové v oddíle C, vložce číslo 17548,  
prohlašuje, že rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Městská 
sportovní Turnov, s.r.o. pojatého do notářského zápisu notářky se sídlem v Turnově Mgr. Martiny 
Pokorné ze dne ………….. spisové značky   NZ …./20..,bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu této 
společnosti o částku 3.360.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát tisíc korun českých), tedy z původní 
výše 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 3.560.000,--Kč 
(slovy: tři miliony pět set šedesát tisíc korun českých). 
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem jediného společníka, převzetím 
vkladové povinnosti.  
Lhůta pro převzetí vkladové povinnost společníka byla rozhodnutím jediného společníka stanovena na 1 
(jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu.   
Město Turnov, identifikační číslo 002 76 227, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov, tímto svým 
prohlášením přebírá vkladovou povinnost ke zvýšení svého vkladu ve společnosti Kulturní centrum 
Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, s tím, že 
Částka zvýšení vkladu připadající na tento podíl činí 3.360.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát tisíc 
korun českých), výše tohoto nového podílu je u stávajícího společníka 100% a po zápisu zvýšení 
základního kapitálu bude tento 100% podíl odpovídat vkladu jediného společníka ve výši 3.560.000,--Kč 
(slovy: tři miliony pět set šedesát tisíc korun českých). 
Jedná se o vklad nepeněžitý, je tvořen celkem pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí jako parcely 
448 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, stavba pro shromažďování 
většího počtu osob), 449 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova Turnov č. p. 670, 
občanská vybavenost), 450 ostatní plocha, 451 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, 
budova Turnov č. p. 151,  bydlení) a 458/3 ostatní plocha, vše v katastrálním území Turnov, včetně všech 
dalších součástí a příslušenství.  
Tyto nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 
881, ze dne 9. 10. 2019, číslo posudku 4631-616-2019, částkou 3.360.000,--Kč a tuto částku jediný 
společník Město Turnov započítává na svůj emisní kurz.  
Lhůta pro splnění vkladové povinnosti je 1 (jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v 
působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 
 

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

Datum podpisu notářského zápisu bude doplněn později. 
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6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2023   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023.  

Střednědobý výhled rozpočtu slouží obdobně jako rozpočet k finančnímu plánování. Zatímco rozpočet je plán 

příjmů, výdajů a financování (toku peněz) na rok, na který je sestaven, střednědobý výhled rozpočtu je plán toku 

peněz na následující roky. 

Střednědobý výhled se snaží vyrovnat s velkými připravovanými investičními akcemi, závazky a případnému 

navýšení dluhové služby města. Vše je podrobně popsáno ve zveřejněném materiálu ZM. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Je v tom zahrnutá koupě části pozemku na Koňském trhu?; Analýza k odkupu by měla být hotová 

v prosinci. Když budeme chtít pozemky kupovat, tak nevím, jestli se koupí za celkovou částku nebo na splátky. Je to 

závazek vůči příštím generacím. Určitě o tom ještě povedeme diskusi.; Proč se odsouvá priorita Dům 

s pečovatelskou službou, která byla na 2. místě?; Je moc nízká dotace. Projekt se dostal do vysokých částek. Do 

sociální oblasti jde velké množství peněz. Projekt jsme nezastavili, momentálně získává stavební povolení. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Je v tom zahrnutá koupě části pozemku na Koňském trhu?; Analýza k odkupu by měla být hotová 

v prosinci. Když budeme chtít pozemky kupovat, tak nevím, jestli se koupí za celkovou částku nebo na splátky. Je to 

závazek vůči příštím generacím. Určitě o tom ještě povedeme diskusi.; Proč se odsouvá priorita Dům 

s pečovatelskou službou, která byla na 2. místě?; Je moc nízká dotace. Projekt se dostal do vysokých částek. Do 

sociální oblasti jde velké množství peněz. Projekt jsme nezastavili, momentálně získává stavební povolení. 

 
 

Usnesení ZM č. 319/2019 
ZM schvaluje  
střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2021 až 2023 v příloze č. 1. 
 

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

7. Obecně závazné vyhlášky od 1. 1. 2020 - novela zákona o místních poplatcích   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám návrh upravených obecně závazných vyhlášek města Turnova s účinností od 1. 1. 2020, a to 

konkrétně těchto: 

 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů, která bude rušit OZV č. 5/2010, 

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za pobyt, která bude rušit OZV č. 6/2010 a 7/2010, 

 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která bude rušit 

OZV č. 1/2017, 

 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která bude rušit OZV č. 3/2015 a 

 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se zrušuje OZV č. 8/2010 o místním poplatku ze vstupného. 

 

Tato úprava OZV vychází z novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020. Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních 

poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních poplatků včetně obsahových náležitostí obecně 

závazných vyhlášek. 

Mezi nejdůležitější změny patří úprava samotného zmocňovacího ustanovení k vydání obecně závazné vyhlášky 

zavádějící místní poplatek, včetně stanovení jejích povinných a fakultativních náležitostí, zrušení místního poplatku 

za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, zavedení nového místního poplatku z 

pobytu, změna definice poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba poplatku, u místního poplatku ze psů a 

změna definice poplatníka u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Určité změny se v různé míře dotýkají každého z místních poplatků. 
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Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o místních 

poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních 

poplatcích. 

Úprava obecně závazných vyhlášek se netýká OBSAHU – co se týče do výše poplatku osvobození, úlevy, splatnosti 

poplatku – ty jsou převzaty z nynějších OZV. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 320/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 7/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 321/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 6/2019 o místním poplatku za pobyt s účinností od 1. 1. 
2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 322/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství s účinností od 1. 1. 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 323/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních s účinností od 1. 1. 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 324/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 5/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 
8/2010 o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1. 1. 2020. 
 

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

8. Participativní rozpočet - Tvoříme Turnov 2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládám ke schválení metodiku participativního rozpočtu na rok 2020 a současně souhrn informací z předchozích 

ročníků. V roce 2020 budeme vyhlašovat 4. ročník participativního rozpočtu, kdy se občané mohou aktivně zapojit 

do rozhodování o rozvoji své obce.  V roce 2020 navrhujeme vyčlenit na realizaci projektů 600.000 Kč a projekt 
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realizovat podle předložené metodiky, která vychází z našich zkušeností z předchozích let a byla konzultována se 

členy pracovní skupiny.  

V roce 2020 máme zájem při administraci spolupracovat s Mobilním rozhlasem. Spolupráce je nám nabídnuta v 

rámci členství v Národní síti zdravých měst. Základní verze – webové stránky, ověřené hlasování, online statistiky 

jsou nabízeny pro členy zdarma. 

 

Jde o proces, kterým obyvatele města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na 

realizaci konkrétního návrhu projektu. 

Výše jednoho návrhu projektu je max. 300 000 Kč - do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci 

i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace). 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Schindler, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Poslední ročník byl hodně povedený, děkuji za něj.; Doufám, že bude zájem růst. 

 

 
Usnesení ZM č. 325/2019 

ZM schvaluje  
Metodiku participativního rozpočtu města Turnov na rok 2020. 
 

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

9. Revitalizace Stebenky - memorandum s Povodím Labe, s. p.   
 

Rozprava:  

 

Předkládám Vám materiál, který se řeší již několik let, týká se projektování revitalizace toku Stebenky.  

 

Povodí Labe, státní podnik zadalo zpracování projektové dokumentace Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta, 

ř. km 0,370 – 2,000. Vzhledem k připomínkám ze strany města Turnov a Správy CHKO Český ráj, na základě 

společného jednání, se obě strany dohodly na rozdělení projektových prací a dalším postupu následovně:  

 

I. Stebenka, odstranění migrační překážky v ř. km 0,375  

Jedná se o nahrazení existujícího prahu a stupně s vývarem na Stebence, v místě soutoku s odpadem od MVE, 

migračně prostupným objektem. Povodí Labe, státní podnik, na základě požadavku Správy CHKO Český ráj, zadá 

na svůj náklad zpracování projektové dokumentace včetně jejího projednání. V případě získání kladných stanovisek 

a příslušných povolení zajistí realizaci tohoto projektu.  

 

II. Revitalizace koryta Stebenky v úseku ř. km 0,635 – 0,820  

Jedná se o úsek koryta od kruhového objezdu v ulici Sobotecká, podél ulice Pod Stránkou, po lávku v ulici Na 

Hrázce. Povodí Labe, státní podnik zadá na svůj náklad úpravu projektové dokumentace k tomuto úseku koryta dle 

připomínek města a Správy CHKO Český ráj (úprava kynety jako migračně prostupné řešení, vytvoření tůní pro 

drobné živočichy, opevnění koryta rovnaninou, vytvoření přístupu k vodě pro veřejnost, vytvoření mlatové pěšiny na 

pravém břehu). Technická řešení jednotlivých objektů budou projednávána se zástupci města Turnov (Mgr. Jana 

Svobodová - místostarostka, Ing. Hana Malá, Ing. Václav Šrédl). V případě získání kladných stanovisek a 

příslušných povolení zajistí Povodí Labe, státní podnik realizaci tohoto projektu.  

 

III. Revitalizace koryta Stebenky v úseku ř. km 1,100 – 2,350  

Jedná se o úsek koryta od náměstí B. J. Horáčka po lyžařský areál Struhy. Město Turnov zadá na svůj náklad 

vypracování dokumentace pro územní řízení a zajistí vydání pravomocného územního rozhodnutí. Povodí Labe 

následně převezme tuto stavbu k dalšímu zajišťování. Povodí Labe, státní podnik bude při přípravě projektu 

zastoupeno Ing. Bohumilem Pleskačem, Jaroslavem Buckem, Ing. Janem Kurkou a Martinem Holanem. Signatáři 

memoranda prohlašují, že na projektech revitalizace toku Stebenky budou spolupracovat a napomáhat jejich 

realizaci. 

Město Turnov vypsalo na základě usnesení RM výběrové řízení na projektanta výše uvedeného úseku od náměstí B. 

J. Horáčka až po lyžařský areál Struhy, ve kterém zvítězila firma ENVICONS, s. r. o. z Pardubic za celkovou částku 

429.792,- Kč včetně DPH. 

 

Diskuse: 0 
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Usnesení ZM č. 326/2019 
ZM bere na vědomí  
informace o přípravě projektování revitalizace koryta toku Stebenka. 
 

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

Usnesení ZM č. 327/2019 
ZM schvaluje  
Memorandum mezi Povodím Labe, s. p. a Městem Turnov ve věci revitalizace toku Stebenky a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 
 

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

10. Příspěvky občanů   
 

Přihlásil se p. Bursa – je posprejovaná budova WC v nádražní budově, výměníky v Patočkově ul.,… Může se to 

zamazat stejnou barvou jako je fasáda.  

  
     
        

11. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov - návrh na úpravu   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov. V návrhu jsou nově rozděleni žadatelé pro účely tohoto programu do 2 skupin, další samostatnou 

skupinu tvoří nájmy Městské sportovní Turnov, s. r .o. Do první skupiny jsou zařazeni žadatelé, kteří vlastní klíčová 

sportoviště, platící nájem Městské sportovní Turnov s.r.o. či spolky vlastnící určená sportoviště na území města. Tito  

žadatelé jsou v pravidlech specifikování jmenovitě a okruh žadatelů je uzavřen. Druhou skupinou žadatelů v tomto 

programu jsou menší spolky. V této skupině jsou oprávněnými žadateli sportovní spolky, které nejsou vedeny jako 

příjemci podpory ve skupině č. 1, okruh žadatelů v této skupině je otevřený. 

 

Tento návrh navazuje na programové prohlášení: 

Pro podporu sportovních aktivit dětí je program otevřen i pro nové žadatele. 

Na základě právního a auditorského posouzení vyčleňujeme nájmy pro MST, čímž zprůhledňujeme tok financí do 

oblasti sportu. 

Ve svém důsledku výrazně navyšujeme příspěvek primárně na provozní dotace a údržbu majetku ve vlastnictví 

spolků.  Nové investice do majetku spolků jsou sdruženy s údržbou a opravami. 

Celkově se jedná o navýšení finančních prostředků z důvodu růstu provozních nákladů spolků a otevřenosti pro nové 

žadatele. Přílohou tohoto materiálu je nové navrhované znění Pravidel a model možného rozdělení dotací dle 

předkládaných pravidel. Tento materiál byl po schválení RM a zapracování jejich připomínek projednán ještě na 

sportovním výboru, kde výbor doporučil ještě několik úprav, které jsou do předkládaného návrhu zapracovány.  

 

Celkově budou finance na tento dotační titul navýšeny z 6 mil. Kč na 7,75 mil. Kč, z toho je 1 mil. Kč převod od 

provozního příspěvku MST do nájmů spolků pronajímajících si sportoviště od MST, 0,145 mil. Kč je navýšení na 

sazbu DPH a 0,605 tis. kč je pak navýšení finančních prostředků pro další organizace a na posílení provozu a oprav 

sportovišť spolkům vlastnící sportoviště. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Hocke, p. Špinka, p. Mlejnek, p. Mikula 

V diskusi zaznělo: Podporuji tyto změny.; Peníze, které byly určeny na investice, byly dány k provozu.; Děkuji za 

provedení změn, povedou k lepšímu.; Podporujeme klíčová sportoviště tak, že přidáváme peníze na údržbu majetku.; 

Jak se dospělo k částkám na nájmy?; Probereme to na sportovním výboru do větší hloubky.   

 

p. Mlejnek nahlásil střet zájmů 
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Usnesení ZM č. 328/2019 
ZM schvaluje  
Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov s 
navrhovanou změnou. 
 

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

12. Zpráva o činnosti Rady sdružení VHS Turnov   
 

Rozprava:  

 

Usnesení ZM z 28. března 2019 nás zavazuje předkládat vám zprávy o naší činnosti v rámci sdružení VHS Turnov. 

Vzhledem k stále probíhajícím jednáním o nových stanovách spolku a o připravované koncesi a s ohledem na fakt, 

že se příští měsíc rozhodne o ceně vodného a stočného pro rok 2020, přicházíme s tímto uceleným materiálem. Na 

prosincovém jednání RS VHS bude projednána a schválena cena vodného a stočného pro rok 2020.  

 

Diskuse: p. Miklík, p. Weissová, p. Uchytil, p. Kříž, p. Hrubý, p. Špinka, p. Hocke, p. Houšková 

V diskusi zaznělo: Tabulka, kde je podíl tržeb na vodném a stočném a podíl na investici, z toho je možné pochopit 

plán. Vidím to jako velkou nespravedlnost.; Neobjevil se ze strany ostatních starostů ve sdružení potenciální možný 

partner?; Potenciální partner je město Semily. Jsme v tom v podstatě sami.; Jde o celkové investice.; Navrhujeme 

snížení investičního tempa.; Nejde nám o to, že bychom chtěli v Turnově více investovat, ale snížit tempo.; Kdyby 

měl Turnov na kofinancování, je procento investic vyšší.; Kolik bylo v procento v letech 2018, 2017?; Body 

v materiálu jsou již v usnesení ZM v březnu, je to alibismus.; Již dříve jsme zavazovali zástupce města usnesením.; 

Také cítím určité rozpaky z předloženého materiálu.; Vodohospodářský výbor vzal investice na vědomí bez 

připomínek.; Bude se snižovat DPH u vody o 5%, nezaznamenal jsem to v materiálech.; Ze zákona se snižuje DPH 

v květnu pro neplátce DPH, DPH bude v plné výši odečtena z vodného a stočného.; Sazba se sníží z 15 procent na 

10.   

 

 
Usnesení ZM č. 329/2019 

ZM bere na vědomí  
Zprávu o činnosti Rady sdružení VHS Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/6] 
 
  

Usnesení ZM č. 330/2019 
ZM pověřuje  
zástupce města Turnova v Radě sdružení VHS Turnov (Josef Uchytila, Zbyňka Miklíka a Martina Hrubého) 
předložit na jednání RS VHS Turnov k hlasování tato usnesení: 
•RS VHS Turnov souhlasí se záměrem zpracovat stanovy dle části B) a C) zadání, se zohledněním posílení 
pozice města Turnov odpovídající hodnotě vodohospodářského majetku na území města Turnova. 
•RS VHS Turnov ukládá vedení VHS Turnov od roku 2020 omezit výši celkových ročních investic částkou 
odpovídající 2,65% z objemu celkového majetku. 
•RS VHS Turnov stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2020 ve výši odpovídající zachování výše 
nájemného, tedy ve výši 110,60 Kč včetně DPH 15% (nárůst o 1,65% oproti ceně roku 2019). 
•RS VHS Turnov oficiálně vyzývá provozovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. k poskytnutí 
údajů provozní evidence dle přiloženého dopisu k rukám generálního ředitele Ing. Davida Votavy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/6] 
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13. Rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Turnově   
 

Rozprava:  

 

Rekonstrukci Čistírny odpadních vod v Turnově (dále ČOV Turnov). 

Stručně základní fakta: 

- Mělo by dojít k 1. etapě rekonstrukce ČOV za cca 70 mil. Kč 

- Součástí rekonstrukce má být: 

o plynové hospodářství- membrána plynojemu, strojovna plynojemu, venkovní rozvody bioplynu, 

hořák zbytkového bioplynu, kompresorovna 

o hrubé předčištění, česle, lapák štěrku 

o dmychána  

o rekonstrukce kalové koncovky -  odvodnění a zahuštění kalu  

o usazovací nádrž  

o ovládání ČOV, ASŘ – náhrada dosloužilého systému řízení ČOV a souvisejíc systému měření a 

regulace 

o kotelna a kogenerační jednotka 

- Rekonstrukce by měla proběhnout v letech 2020-2021 

- Financování: 

o 55 mil. Kč – podíl VHS Turnov  

 3 mil. Kč – příspěvek Přepeř a Ohrazenic na významnou akci   

o 12 mil. Kč – příspěvek města Turnova na významnou akci (rozdělen po 4 mil. Kč 2020-2023) 

- 2. etapa Rekonstrukce ČOV je naplánována po vyhlášení dotačních titulů SFŽP v programovacím období 

2022+ (biologická linka a regenerace). 

 

Diskuse: p. Mlejnek, p. Hejduk, p. Kříž, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Vedle Turnova přispívá k financování obec Přepeře a Ohrazenice, obec Jenišovice se nebude 

podílet?; Podílí se nájemní smlouvou na použití majetku. 

 
 

Usnesení ZM č. 331/2019 
ZM schvaluje  
kofinancování Rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Turnově - 1. etapa, dle předloženého materiálu. 
ZM požaduje zvát v dostatečném předstihu zástupce města na pracovní výbory k projektové 
dokumentaci, výběru zhotovitele a na kontrolní dny stavby. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
Předkladatel p. Hocke stáhl druhé původně navrhované usnesení, protože obdobné bylo již schváleno v předchozím 

bodu jednání. 

 

V bodu Různé proběhly pozvánky na adventní akce a krátká informace o schváleném zákonu o Územně správním 

členění státu. 

 

  

 

V Turnově dne 6. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. arch. Václav Hájek 

ověřovatel zápisu 
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