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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. ledna 2020 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle    

          zákona 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, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, 
Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 

  
Nepřítomni: 
 
Omluveni: 

Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ing. Jaroslav Knížek, MUDr. Rostislav Polášek 
 
Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ing. Jaroslav Knížek, MUDr. Rostislav Polášek     

 
Tajemník 
úřadu:     Ing. Miroslav Šmiraus  
 
Zapisovatelka:  Radka Vydrová 
 
Ověřovatelé:     Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Špinka  
 
 

Přítomno 8 občanů 
 

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

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

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

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zastupitelé i přihlížející 

občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 

 
 

1. Úvod 
 

Rozprava:  
 

Do programu p. Hocke navrhl přidat bod „Správní rada památkového fondu“ jako bod č. 15 a p. Uchytil bod 

„Rezignace na funkci radního města a funkci člena správní rady kulturního fondu Města Turnova, volba nového 

radního, volba nového člena správní rady kulturního fondu“ jako bod č. 16. 

   
      
 

 

Usnesení ZM č. 1/2020 
ZM souhlasí 
s navrhovaným programem jednání včetně doplnění bodu 15. a 16. 
 

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



 

2                      Zápis Zastupitelstva Města 30. 1. 2020  

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Záležitosti Městské policie 

  2. Výroční zpráva PČR a Městské policie za rok 2019 Ing. Tomáš Hocke           17:10 – 17:30                                                                     

Záležitosti odboru správy majetku 

  3. Prodej pozemku p. č. 24/14, k. ú. Bukovina u Turnova Ing. Tomáš Hocke           17:30 – 18:00                                                                     

  4. Prodej pozemku parc. č. 2633/3 a části pozemku p. č. 2633/1, oba 

v k. ú. Turnov, bytový dům čp. 1387-1388 

       

  5. Prodej částí pozemků parc. č. 711/13, 711/25 a 711/27, k. ú. 

Daliměřice 

       

  6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Turnov – Liberecký 

kraj – dar 

       

  7. Účast na dražbě spoluvlastnického podílu 1/4 z celku, na 

pozemku v k. ú. Daliměřice 

       

Záležitosti odboru sociálních věcí  

  8. Organizace v sociální oblasti - smlouvy Mgr. Petra Houšková         18:00 – 18:15                                                                  

Ostatní 

  9. Dotace na projektovou dokumentaci - Greenway Jizera Turnov-

Svijany 

Mgr. Jana Svobodová        18:15 – 18:25                                                                         

10. Příspěvky občanů Ing. Tomáš Hocke             18:25 – 18:30                                                                          

Přestávka                                                                                                                                                      18:30 – 18:40 

Záležitosti odboru rozvoje města 

11. Aktualizace územních studií Daliměřice, Hruštice - Károvsko, 

Durychov - Na Kamenci 

Ing. Tomáš Hocke             18:40 – 18:55                                                                    

Záležitosti odboru finančního 

12. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 Ing. Tomáš Hocke             18:55 – 19:05                                                                     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

13. Městské organizace – smlouvy SGEI Mgr. Petra Houšková        19:05 – 19:15       

Ostatní 

14. 

 

 

15. 

16. 

VHS Turnov – zpráva z Rady sdružení, aktuální situace 

 

 

Správní rada památkového fondu – přidaný bod 

Rezignace na funkci radního města a funkci člena správní rady 

kulturního fondu Města Turnov, volba nového radního, volba 

nového člena správní rady kulturního fondu – přidaný bod 

RNDr. Josef Uchytil, DiS.19:15 – 19:45 

Ing. Zbyněk Miklík 

MUDr. Martin Hrubý 

Ing. Tomáš Hocke 

RNDr. Josef Uchytil, DiS.          

                                                                  

      

 

 

 

 

2. Výroční zpráva PČR a Městské policie za rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvu města Turnova předkládáme výroční zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR o bezpečnostní 

situaci na území města Turnov za rok 2019. 

  

Diskuse: p. Miklík, p. Trucka, p. Špinka, p. Drahoňovský, p. Kordová, p. Frič, p. Hocke, p. Weissová, p. Bělohradský, 

p. Houšková 

V diskusi zaznělo: poděkování MP a PČR, je dobře, že nízký počet přestupků trvá. Kam spadají přestupky proti OZV 

na konzumaci alkoholu?; Spadají do přestupků proti veřejnému pořádku; Jsem rád, že se podařilo doplnit stav strážníků. 

Je nějaké negativum k vyhlášce o alkoholu?; Bezdomovci nechtěli mít problémy s policisty a po dlouhé době místa 

opustili. Velice pozitivní je změna u starého kina.; Jak se dá řešit bezdomovectví? Konflikt s touto komunitou jsme 

nezaznamenali, vždy to bylo řešeno domluvou. Bezdomovectví je běh na dlouhou trať, není na to legislativa. Turnov 

nemá moc bezdomovců, o to víc jsou vidět.; Chci poděkovat za prevenci kriminality; Žádám o ranní kontrolu u školy 

28. října alespoň 2x týdně; Strážníci mívají v ranních hodinách výjezdy, snad se podaří zvýšit kontrolu u přechodů.; 

Taková situace je u každé školy.; Bezdomovce nemůže vyřešit policie, řešit to musí zastupitelé.; Chystáte nějaký 

program proti bezdomovectví?; Problém bezdomovectví je v Turnově minimální. Pokud bychom měli vytvářet nějaké 
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nástroje, tak by to bylo pro pár lidí. Všichni mají možnost využívat ubytovací možnosti, které jsou po celém libereckém 

kraji, město poskytuje pomoc prostřednictvím svých sociálních pracovníků a terénních služeb, které jsou hrazeny z  

rozpočtu. 
 

 
Usnesení ZM č. 2/2020 

ZM bere na vědomí  
a bez připomínek předloženou výroční zprávu městské policie za rok 2019. 
 

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

Usnesení ZM č. 3/2020 
ZM bere na vědomí  
a bez připomínek předloženou výroční zprávu Policie ČR za rok 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
3. Prodej pozemku p. č. 24/14, k. ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Radě města byla dne 10. 7. 2019 předložena k projednání žádost o prodej pozemku pč. 24/14, o výměře 135 m2, ostatní 

plocha, manipulační plocha, v k. ú. Bukovina u Turnova a po doplnění o vyjádření sousedních vlastníků pozemků 

předkládáme ZM prodej pozemku ke schválení. 

Jedná se o pozemek, navazující na pozemek žadatele, který by přes něho chtěl umístit napojení inženýrských sítí a 

přístupovou komunikaci. Na vlastním pozemku by rád postavil nový RD. 

Hodnota tohoto pozemku dle tabulky orientačních cen prodejů pozemků, dle funkční plochy podle funkčního zařazení v 

Územním plánu - Bydlení venkovské (BV), je ve výši 1000,- Kč/m2, protože se jedná o rozšíření stavebního pozemku, 

ale na pozemku samotném není možné stavět, proto doporučujeme snížit kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, jako cenu 

obvyklou pro obdobné prodeje. Vlastníci pozemků navazujících na pozemek p. č. 24/14 se vyjádřili, že o pozemek 

nemají zájem. ZM tedy předkládáme ke schválení prodej pozemku p. č. 24/14, k. ú. Bukovina u Turnova do vlastnictví 

pana Lukáše Kubáčka, a to za kupní cenu ve výši 67.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2, která je cenou obvyklou. 

Pan Lukáš Kubáček s kupní cenou souhlasí. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 4/2020 

ZM schvaluje  
prodej pozemku p. č. 24/14, o výměře 135 m2, k. ú. Bukovina u Turnova do vlastnictví pana XXXXXXXXXXXX, 
bytem Liberec, za kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 67.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2. Kupující 
uhradí náklady spojené s vkladem do Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
4. Prodej pozemku parc. č. 2633/3 a části pozemku p. č. 2633/1, oba v k. ú. Turnov, bytový 
dům čp. 1387-1388 
 

Rozprava: 

 

Na základě žádosti Stavebního bytového družstva Turnov (dále také "SBD Turnov") předkládáme Zastupitelstvu města 

ke schválení prodej pozemku parc. č. 2633/3, k. ú. Turnov, pod bytovým domem s čp. 1387 a 1388, ul. Bezručova, 

Turnov. 

SBD Turnov oslovilo město Turnov s žádostí o prodej pozemku parc. č. 2633/3, k. ú. Turnov, pod výše uvedeným 

bytovým domem s tím, že záměr odkoupení pozemku mají již projednaný samosprávou čp. 1387-1388 (příloha - zápis z 

jednání ze dne 11. 6. 2019), a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Předběžně počítali s kupní cenou 

650,- Kč/m2. Společně s prodejem p. č. 2633/3 je záměrem prodat i zastavěnou část pozemku parc. č. 2633/1, o 

velikosti 32 m2, kde se nachází opěrná zeď a vstup, schodiště, do suterénu tohoto bytového domu a slouží výhradně pro 
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tento dům. Tato část byla geometricky oddělena, geometrickým plánem č. 4510-2460/2019 a je nově označena 

parcelním číslem 26/33/6. 

Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 640,- Kč/m2, tj. celková cena za oba pozemky vč. schodiště a 

opěrné zdi je 279.040,- Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 5/2020 
ZM schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 2633/3, k. ú. Turnov, o výměře 404 m2 a vznikajícího pozemku s novým parc. č. 
2633/6, o výměře 32m2 (oddělený z p. č. 2633/1, GP č. 4510-2460/2019), do vlastnictví Stavebního 
bytového družstva Turnov, IČ 00045446 a jednotlivých majitelů bytových jednotek, dle výše jejich podílů, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 6396. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem, jako cena obvyklá, 
ve výši 279.040,- Kč (tj. 640,- Kč/m2) za celek vč. příslušenství. Náklady na vklad do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
5. Prodej částí pozemků parc. č. 711/13, 711/25 a 711/27, k. ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvu města opětovně předkládáme k projednání záměr prodeje částí pozemků v ulicích Na Osadě, parc. č. 

711/23, Solidarity, parc. č. 711/25 a Achátová, parc. č. 711/27, vše k. ú. Daliměřice. 
 

Prodej pozemků by měl být po schválení proveden takto: 

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

nově parc. č. 711/306, o výměře 45 m2, do společného jmění manželů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za kupní cenu ve výši 24.750,- Kč,    

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

Kč, 
 

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

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

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

nově parc. č. 711/309, o výměře 116 m2, do společného jmění manželů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za kupní cenu ve výši 63.800,- Kč,  
 

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

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

nově parc. č. 711/311, o výměře 120 m2, do podílového spoluvlastnictví pana XXXXXXX a  XXXXXXXXXXXX, za 

kupní cenu ve výši 66.000,- Kč. 

 

p. Loukota nahlásil střet zájmů 

 

Diskuse: 0 

   

 
Usnesení ZM č. 6/2020 

ZM schvaluje  
prodej nově oddělených částí pozemku p. č. 711/23, s novými p. č. 711/306 a 711/307 - geometrický plán č. 
955-50/2019, částí pozemku p. č. 711/25, s novými p. č. 711/308 a 711/309  - geometrický plán č. 956-
51/2019 a částí pozemku p. č. 711/27, s novými p. č. 711/310 a 711/311 - geometrický plán č. 957-52/2019, 
vše v k. ú. Daliměřice, dle návrhu do soukromého vlastnictví majitelů RD a pozemků s nimi sousedících, za 
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 550,- Kč/m2, jako cenu v daném místě a čase 
obvyklou. Kupující uhradí polovinu nákladů na oddělení pozemků a správní poplatek za vklad do Katastru 
nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
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6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Turnov – Liberecký kraj – dar 
 

Rozprava: 

 

Odboru správy majetku byl Krajskou správnou silnic Libereckého kraje zaslán návrh majetkoprávního vypořádání 

pozemků v ulici Palackého, v k. ú. Turnov. V tomto návrhu se jedná o vypořádání pozemků pod nově vybudovanými 

chodníky ve zrekonstruované ulici Palackého, kterým Liberecký kraj tyto pozemky daruje městu Turnov. 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků - návrh: 

 
 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 7/2020 
ZM schvaluje  
převzetí daru od Libereckého Kraje, IČ 70891508 do vlastnictví města Turnova, kterým dojde k převodu 
vlastnictví pozemků pod chodníky v ulici Palackého, v k. ú. Turnov, zaměřených Geometrickým plánem č. 
4396-110/2018, dle návrhu. Město Turnov uhradí správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí a 
Liberecký kraj zajistí Smlouvu a zápis na Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
7. Účast na dražbě spoluvlastnického podílu 1/4 z celku, na pozemku v k. ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

 

Dne 1. 11. 2019 byla na OSM doručeno Sdělení spoluvlastníkovi nemovité věci o plánované dražbě podílu ve výši 1/4 z 

celku pozemku p. č. 783, k. ú. Daliměřice. Jelikož se jedná o pozemek ve spoluvlastnictví města, předkládáme radě 

města k projednání záměr účasti na plánovaném dražebním jednání. Pozemek p. č. 783, k. ú. Daliměřice, o výměře 2504 

m2, je pozemkem, po jehož hraně vede naučná stezka a město Turnov má na tomto pozemku spoluvlastnický podíl ve 

výši 1/2 z celku, je dle názoru OSM v zájmu města získat i dražený podíl. 

Oznámení o konání dražby a účast města Turnov jako spoluvlastníka podílu je zároveň naplněním předkupního práva, 

které z vlastnictví podílu podle Občanského zákoníku vyplývá.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 8/2020 

ZM schvaluje  
účast na elektronické dražbě dle podmínek stanovených Usnesením Exekutorského úřadu Klatovy, čj. 120 
EX 13571/16-14815.1.2020, na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 z celku pozemku v k. ú. 
Daliměřice, za účelem jeho koupě.  
 

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

Usnesení ZM č. 9/2020 
ZM schvaluje  
složení dražební jistoty ve výši 1.000,- Kč na bankovní účet Exekutorského úřadu Klatovy.  
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 10/2020 

ZM pověřuje  
starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a pověřuje ho 
stanovením max. výše ceny za dražený podíl na pozemku, dle podmínek dražební vyhlášky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
8. Organizace v sociální oblasti - smlouvy 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání materiál, který se týká příspěvkových organizací v sociální oblasti. Jedná se o 

poskytování příspěvku těmto organizacím, který spadá do režimu pověření službami obecného hospodářského zájmu, 

tzv. SGEI. 

Dětské centrum, příspěvková organizace obdrží příspěvek 3,16 mil.Kč. 

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace obdrží platbu 16,9 mil.Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 11/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení ZM č. 12/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
9. Dotace na projektovou dokumentaci - Greenway Jizera Turnov-Svijany 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov se zapojilo spolu s obcemi Přepeře, Modřišice, Příšovice a Svijany a později se Všení do pokračování 

trasy Greenway Jizera (GWJ) v úseku z Turnova do Svijan. Za účelem realizace pokračování cyklotrasy GWJ byla 

sepsána Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, která byla předložena Zastupitelstvu města Turnov jednak 28. 4. 

2016 (usnesení ZM č. 235/2016) a s rozšířením o obec Všeň 16. 2. 2017 (usnesení ZM č. 68/2017) .  

Je zájem získat finance z Libereckého kraje na další stupeň projektové přípravy. V současné době je Libereckým krajem 

vyhlášen dotační program v oblasti dopravy 6.3 Podpora projektové přípravy s termínem podání od 20. 1. 2020 do 7. 2. 

2020. Alokace dotace činí 2.766.199 Kč. Maximální výše dotace je omezena na 800.000 Kč a může činit až 70% 

z celkových způsobilých nákladů, přičemž lze do nákladů zahrnout jak projektovou dokumentaci, tak inženýrskou 

činnost či geodetické zaměření a průzkumy. Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

mohou činit kolem 1,2 mil. Kč včetně DPH a bude snaha požádat o maximální dotaci 800 tis. Kč.  

 

Diskuse: p. Špinka, p. Svobodová, p. Hocke, p. Maierová 

V diskusi zaznělo: Poprvé vidím trasu okolo hřiště, dříve to bylo přes Koňský trh; Nejsme schopni získat od majitelů 

svolení.; Přes most v Palackého ulici je hustá doprava na to, aby tam byla cyklostezka.; Průchod se řešil už při přípravě 

Maškovky, chápu, že se hledá provizorní řešení, aby trasa městem prošla; Řešíme celistvý průjezd z Turnova do Svijan.  

 
 

Usnesení ZM č. 13/2020 
ZM schvaluje  
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podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Projektová příprava DSP pro 
Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany“ podle předloženého materiálu. 
 

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

Přihlásil se p. Bursa – představil dvě místa, kde je pro občany velké nebezpečí. První je podle p. Bursy u Jizery, kde je 

zídka, když z ní dítě spadne do Jizery, nemá šanci se zachránit. Žádal o nápravu, instalaci zábradlí. Druhé místo je 

v domě v Bezručově ulici, jsou tam zvonky s přerušovačem, v domě je zaveden plyn a tyto zvonky nesmí být v domě 

současně s plynem. 

Odpověď p. Hocke: možná budou nainstalované tabulky se zákazem vstupu. Konzultovali jsme to s Povodím Labe, 

není možné tam nainstalovat zábradlí. 

 

Paní ředitelka Střední zdravotnické školy v Turnově Mgr. Lenka Nováková předložila zastupitelům materiál týkající se 

nástavby dalšího patra na stávající budovu školy. Škola se potýká s problémem, kdy máme malou budovu, 5 oborů, 8 

místností, 13 ročníků a 2 přibydou a počet žáků je 300. Učíme i na Domově mládeže, vychovatelkám jsme zabrali 

místnosti, učíme v suterénu, zrušili jsme aulu školy, a přesto se nemůžeme do stávajících prostor vejít. Vzděláváme 

kvalifikované zdravotníky a sociální pracovníky. Potřebujeme účinnou pomoc. Jediná schůdná cesta by byla zvednout 

školu o jedno podlaží, bylo by to v ceně cca 20 mil. Kč. Chci poprosit zastupitele o pomoc, pokud máte páky na 

liberecký kraj. 

Odpověď p. Hocke: projednal jsem celou záležitost s KNL, ředitel s tím souhlasí. Pan náměstek Tulpa souhlasil 

s návštěvou. Napříč politickým spektrem se vám budeme snažit pomoci, jste pro nás velmi důležití. U COV2 je zásadní 

problém v alokované výši prostředků.  

Diskuse: p. Maierová, p. Bělohradský, p. Kordová, p. Miklík, p. ředitelka, p. Loukota 

V diskusi zaznělo: osobních jednání bylo víc, myslím si, že v Turnově není nikdo, kdo by tuto myšlenku nepodpořil; 

Podporujeme záměr; Rada města dala podporu.; Děkuji panu starostovi a paní místostarostce Houškové, už si s nimi rok 

dopisuji, děkuji paní Kordové za lidský přístup.    

       
      
 

 

11. Aktualizace územních studií Daliměřice, Hruštice - Károvsko, Durychov - Na Kamenci 
 

Rozprava: 

 

Pořízení aktualizací územních studií pro lokality Daliměřice, Hruštice- Károvsko a Durychov – Na Kamenci vzešlo 

z potřeby reagovat na schválení Změny č. 1 Územního plánu Turnov z roku 2017 tak, aby lokality byly řešeny 

v souladu s platným územním plánem. Jedná se o úpravy formálního charakteru, aniž by se měnila celková koncepce 

uspořádání území.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 14/2020 

ZM bere na vědomí  
informaci o aktualizaci územních studií Daliměřice, Hruštice -  Károvsko a Durychov - Na Kamenci. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
12. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 
 

Rozprava: 

 

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

po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 5 

radou města dne 31. 12. 2019 usnesení č. 760/2019 – změnu rozpočtu na rok 2019 dle přiložené tabulky. Příjmy se 

snižují o částku ve výši 2.722.762 Kč, v této částce jsou zejména transfery ke konci roku. Celkové výdaje se snižují o 

2.722.762 Kč, úprava neinvestičního příspěvku na odpisy pro příspěvkové organizace a snížení rezervy. Financování 

zůstává ve výši 23.266.092 Kč.  

 

Diskuse: p. Maierová, p. Hocke  

V diskusi zaznělo: Propad v příjmech je především v částce za proplacení projektu výstavby podzemních kontejnerů, 

kterou bychom měli dostat letos. 
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Usnesení ZM č. 15/2020 
ZM bere na vědomí  
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 
443.768.888 Kč, snížením o částku 2.722.762 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 467.034.980 Kč, 
snížením o částku ve výši 2.722.762 Kč a financování zůstává ve výši 23.266.092 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
13. Městské organizace – smlouvy SGEI 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání materiál, který se týká příspěvku poskytovaného městským organizacím, který spadá do 

režimu pověření službami obecného hospodářského zájmu, tzv. SGEI. 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. obdrží platbu 9,2 mil.Kč. 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. obdrží platbu 9,5 mil.Kč. 

Městské památky a cestovní ruch,, příspěvková organizace obdrží dotaci 2,7 mil.Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 16/2020 

ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
společnost Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 17/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 18/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Turnovské 
památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
14. VHS Turnov - zpráva z Rady sdružení, aktuální informace 
 

Rozprava: 

 

Na listopadovém ZM jsme byli Vámi pověřeni předložit na RS níže přijatá usnesení, zde je výsledek naší snahy: 

1/ stanovy 

Na prosincovém jednání RS VHS pouze vzdala rada sdružení na vědomí naši preferenci vydat se novým 

systémem řízení, který vysoutěžený poradce navrhl. 

Návrh zástupců Turnova na jednání RS VHS: RS VHS SCHVÁLENO: 

RS VHS Turnov bere na vědomí preferenci města Turnova, jakožto největšího člena svazku, zpracovat stanovy 

dle části B) a C) zadání, se zohledněním posílení pozice města Turnova odpovídající hodnotě vodohospodářského 

majetku na území města Turnova. 

(hlasování: 23/0/0) usnesení RS č. 133/2019 
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Na lednovém jednání RS VHS byla otázka stanov diskutována podrobněji, drtivá většina rady sdružení 

nesouhlasí s větším zastoupením Turnova v RS VHS a nepřeje si ani změnu v řídící struktuře. Změna by přinesla 

zjednodušení – dnešní rada sdružení by byla valnou hromadou, rozhodovala by o těch nejklíčovějších otázkách 

– stanovy, cena apod., každý člen VHS by měl svého zástupce s váhou hlasu podle dohodnutých pravidel, tedy 

např. dle velikosti vloženého (převedeného) majetku. Valná hromada by se tedy nescházela každý měsíc, ale 

jen několikrát do roka. Správní rada by byla 5, 7, 9 členná a v ní např. zástupci velkých měst a zástupce menších 

obcí nebo dle regionů, scházela by se pravděpodobně každý měsíc. V obou orgánech by bylo možné dosáhnout 

lepšího postavení pro Turnov. Změnu stávajícího modelu ale chtějí jen (společně s Turnovem) Semily, pro náš 

návrh tedy hlasovalo pouze 5 z přítomných 22 radních. Pro dokreslení – oněch 5 radních (Tu a SM) reprezentuje 

cca 48% majetku na území VHS Turnov. 

Návrh zástupců Turnova na jednání RS VHS: RS VHS NESCHVÁLENO 

RS svaluje zpracovat stanovy dle části C zadání se zohledněním pozice města Turnova odpovídající hodnotě VH 

majetku na území města Turnova. 

(hlasování: 5/17/0) 

RS VHS schválilo usnesení: 

RS schvaluje jako základní východisko pro úpravu stanov skutečnost, že bude zachován stávající způsob řízení 

svazku a jeho principy fungování. 

(hlasování: 17/4/1) usnesení RS č. 159/2020 

V dalším bodě se projednávalo už znění stanov (v nezměněném modelu). V diskuzi zaznělo (i jako podmínka pro 

schválení v zastupitelstvech SM a Turnov), že je pro nás nepřijatelné, aby nové stanovy umožnily další změnu 

stanov, pokud by je odsouhlasilo jen 20 zastupitelstev. Návrh nebyl rozporován. 

Návrh zástupců Turnova na jednání RS VHS: RS VHS NESCHVÁLENO 

RS ukládá Ing. Hejdukovi předložit finální znění nových stanov VHS Turnov, které bude 

odpovídat hodnotě VH majetku na území města Turnova, nebo podílu na tržbách vodného a stočného na území 

města Turnova. 

(hlasování: 2/15/4) 

RS VHS schválilo usnesení: 

RS ukládá Ing. Hejdukovi předložit ke konečnému projednání na příští jednání finální návrh znění nových stanov, 

který bude zahrnovat jednotlivé závěry z dnešního projednání. 

(hlasování: 18/0/3) usnesení RS č. 160/2020 

 

2/ tempo investic 

Tempo investic bylo diskutováno při projednávání ceny vodného a stočného pro rok 2020. Došli jsme v rámci 

diskuze k závěru, že je třeba se opřít o více dat, než je jen doporučené tempo a plán obnovy. Ve spolupráci 

s VHS Turnov tak připravíme podklady a projednáme ve Výboru pro vodohospodářský majetek. Usnesení jsme 

tedy prozatím nepředkládali. 

 

3/ cena vody 

Kompromisní návrh zástupců Turnova na jednání RS: RS NESCHVÁLENO 

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). 

(hlasování: 3/18/1) 

RS VHS schválilo usnesení: 

RS schvaluje na rok 2020 úpravu výše ceny vodného a stočného ve variantě navýšení nájemného na hodnotu 

107,8 mil. Kč. Současně ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit vydání tiskové zprávy o této úpravě včetně 

dostatečného odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

(hlasování: 18/2/2) usnesení RS č.134/2019 

Toto usnesení Rady sdružení VHS Turnov znamená meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 4,01%. 

Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 2,80 % a stočného ve výši 5,25 %. Celková cena vodného a 

stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 113,16 Kč, z toho je vodné 56,94 Kč a stočné 56,22 Kč. 

Od 1.5.2020 pak dojde pro obyvatele díky snížení DPH o 5 % ke snížení ceny o 1 % oproti roku 2019. 

Dále viz TZ VHS Turnov 

https://www.vhsturnov.cz/tiskove-zpravy 

Historie cen: 

https://www.vhsturnov.cz/historie-cen-vody-p-15.html#content 

 

4/ provozní údaje 

Na prosincovém jednání byl u tohoto bodu přítomen i právník JUDr. Robert Šulc. Důkladně členům rady 

předložil důvody, proč jako vlastník (VHS Turnov) máme právo a de facto i povinnost takové údaje po 

provozovateli (SčVAK) požadovat. Paní starostka Mlejnková (Semily) k tomu přidala vyjádření jejich právníka, 
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které toto potvrzovalo – máme-li jednat s péčí řádného hospodáře, pak musíme tyto údaje požadovat 

(obzvláště v situaci, kdy je někdo z členů svazku požaduje). V této chvíli požaduje tyto provozní údaje nejen 

Město Turnov pro ČOV Turnov, ale také Město Semily pro ČOV Semily. 

Pakliže jsme byli neúspěšní v Radě sdružení VHS Turnov, navrhujeme tedy požadovat provozní údaje jménem 

města na provozovateli tedy SčVAK, a.s. a také na VHS Turnov. Podrobné právní zdůvodnění je součástí dopisu 

v příloze materiálu. 

Návrh zástupců Turnova na jednání RS: RS NESCHVÁLENO 

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: 5/6/12) 

 

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

V diskusi zaznělo: Měli bychom zúžit požadavky Turnova, na tom jsme se shodli. Ráda bych navrhla změnu usnesení; 

Chci vyzvat zástupce v Radě sdružení, aby jejich účast na Radě sdružení byla vyšší než 50 %; Snažíme se, co nám síly 

stačí.   

 
Usnesení ZM č. 19/2020 

ZM bere na vědomí  
Průběžnou zprávu zástupců Turnova z Rady sdružení VHS Turnov za období prosinec 2019 - leden 2020. 
ZM ukládá starostovi oficiálně požádat Vodohospodářské sdružení Turnov a Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. a o poskytnutí údajů provozní evidence ČOV a úpraven vody na území města Turnova s 
cílem získat přehled o nákladech na jejich provoz před a po rekonstrukci, a to především z důvodu 
finančních nákladů vynaložených ze strany města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 20/2020 
ZM se obrací  
na Radu sdružení VHS Turnov s žádostí o schválení následující změny v hodnotící komisi a komisi pro 
otvírání obálek na akci „Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa“. ZM souhlasí s odvoláním MUDr. Martina 
Hrubého z důvodu jeho nepřítomnosti a jmenováním Ing. Zbyňka Miklíka, člena RS VHS a Jiřího Mikuly, 
předsedy Výboru pro vodohospodářský majetek Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
15. Správní rada 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. Zároveň byl schválen statut tohoto fondu a následně 

dne 26. 9. 2019 byla od dne 1. 10. 2019 jmenována správní rada památkového fondu dle ustanovení statutu ve složení: 

Mgr. Martina Marková, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Daniela Weissová.  

Jmenovaná správní rada navrhuje výdaje památkového fondu města Turnova a zároveň je zodpovědná za návrhy pro 

rozdělení dotací z programů Ministerstva kultury ČR pro městské památkové zóny a památkové rezervace. Dříve tuto 

úlohu plnila komise Rady města pro městskou památkovou zónu (MPZ). Ta byla na podzim roku 2018 včleněna do 

komise Rady města Turnov pro rozvoj města, správu majetku, stavební otázky a městskou památkovou zónu. Zrušení 

komise pro MPZ mělo za následek, že otázky týkající se ministerského dotačního titulu byly na doporučení MK ČR a 

návrh odboru školství, kultury a sportu přesměrovány na vzniknuvší správní radu památkového fondu.  

Při vyhodnocování a navrhování výše dotace pro jednotlivá města a jejich MPZ v ministerském dotačním programu je 

zohledňována i komise/skupina, která posuzuje navrhování konkrétních výší dotací v dané MPZ. Turnovu po vyplnění 

anketního dotazníku na podzim 2019, který slouží jako podklad pro určení výše dotace z programu MK ČR, bylo 

vytknuto, že nemá v kompetentním orgánu (správní rada památkového fondu) žádného odborného garanta na poli 

památkové péče, který by zajišťoval prokazatelně odbornou kvalifikaci pro posuzování dotačních návrhů. Doporučeno 

bylo včlenit do tohoto orgánu ideálně někoho z oblasti památkové péče, nejlépe z příslušného krajského úřadu.  

Z výše uvedeného důvodu navrhujeme do komise jmenovat PhDr. René Brože, který je vedoucím odboru památkové 

péče na Krajském úřadu Libereckého kraje a který bude splňovat doporučení a podmínky ministerského programu tak, 
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aby Turnov byl hodnocen plným počtem bodů v otázce složení kompetentního orgánu pro posuzování a mohla tak 

dostat vyšší ohodnocení a vyšší dotaci.  

Složení správní rady památkového fondu města Turnova projednala komise Rady města Turnov pro rozvoj města, 

správu majetku, stavební otázky a městskou památkovou zónu na svém jednání dne 15. 1. 2020 a přijala toto usnesení:  

Komise navrhuje a schvaluje složení správní rady památkového fondu ve složení: Mgr. Martina Marková, PhDr. René 

Brož, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. arch. Václav Hájek, Daniela Weissová. 

 

Diskuse: 0 

 
 

 

Usnesení ZM č. 21/2020 
ZM odvolává  
 

ze správní rady památkového fondu Ing. Tomáše Hockeho ke dni 31. 1. 2020.  
 

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

Usnesení ZM č. 22/2020 
ZM jmenuje  
do správní rady památkového fondu ode dne 1. 2. 2020 PhDr. René Brože. 
 

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

 
16. Rezignace na funkci člena rady města a na funkci člena správní rady kulturního fondu 
Města Turnov, volba nového radního, volba nového člena správní rady kulturního fondu 
 

Rozprava: 

 

Na koaliční schůzce dne 15. 1. 2020 byl sdělen záměr pana Josefa Uchytila rezignovat na funkci radního města 

Turnova, a to k datu nejbližšího zastupitelstva města.  

 

Ústní vyjádření pana Josefa Uchytila: Chci věci dělat na 100%, není čas a energie věnovat se více věcem najednou, 

dávám přednost rodině a své práci, kde jsem manažerem. 

 

Za PRO TURNOV OTEVŘENÝ – Sdružení nezávislých kandidátů (PROTO) je na funkci radního města nominován 

pan Pavel Mlejnek. 

Za PRO TURNOV OTEVŘENÝ – Sdružení nezávislých kandidátů (PROTO) je na funkci člena správní rady kulturního 

fondu Města Turnov nominován pan Ivan Kunetka. 

 

Souhlas pana Pavla Mlejnka s kandidaturou. 

Souhlas pana Ivana Kunetky s kandidaturou. 

 
Volba volební komise. 

 

Diskuse: Poděkování za dosavadní práci radního města panu Josefu Uchytilovi. 

 
Usnesení ZM č. 23/2020 

ZM bere na vědomí  
rezignace RNDr. Josef Uchytila, DiS. EFP na funkci člena rady města a na funkci člena správní rady kulturního 
fondu Města Turnov k 31. 1. 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 24/2020 
ZM schválilo  
tajnou volbu radního a člena správní rady kulturního fondu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 

Usnesení ZM č. 25/2020 
ZM zvolilo  
volební komisi ve složení Jaromír Frič, Ondřej Fotr, Michal Loukota. 
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Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
Předsedou volební komise byl zvolen komisí pan Michal Loukota. 
 

Usnesení ZM č. 26/2020 
ZM zvolilo  
Mgr. Pavla Mlejnka za člena Rady Města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 

Usnesení ZM č. 27/2020 
ZM zvolilo  
Ivana Kunetku za člena správní rady kulturního fondu Města Turnov. 
 

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

 

 

V Turnově dne 30. ledna 2020 

 

 

 

 

 

……………………..  …………………………………..  ………………………………… 

Ing. Tomáš Hocke  Ing. Zbyněk Miklík   Ing. Tomáš Špinka 

Starosta    ověřovatel zápisu    ověřovatel zápisu 


