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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 19. prosince 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, Ing. Jaroslav 
Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, 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: 

Ivan Kunetka           
 
Ivan Kunetka 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Eva Kordová, Ing. Tomáš Špinka 
 

Přítomno 6 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 jednání nebyl zařazen žádný jiný bod. Bylo navržena změna pořadí projednávání bodů. Došlo 

k předřazení bodu č. 3 před bod č. 2. 

 

Diskuse: 0 
 

Usnesení ZM č. 332/2019 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání, změna bude pouze v pořadí bodů – bod č. 3. bude projednáván 
před bodem č. 2. 

 

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



2                                                                              Zápis Zastupitelstva Města Turnov 19. 12. 2019 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

1. Úvod Ing. Tomáš Hocke           17:00 – 17:05                                                                        

Ostatní 

 3. Jižní sjezd - Odkoupení domu čp. 1248, B. Smetany, Turnov, 

včetně pozemků – předřazený bod  

Ing. Tomáš Hocke        17:30 -  17:45                                                            

   2.       Městská  knihovna  Antonína  Marka  Turnov – Studie  na  novou     Ing. Tomáš Hocke            17:05 – 17:30 

             budovu knihovny 

Záležitosti odboru správy majetku 

4. Nové návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v 

Turnově - podání žádosti o dotaci 

       

Záležitosti odboru finančního 

5. Návrh rozpočtu na rok 2020 Ing. Tomáš Hocke           17:45 - 18:05                                                                   

6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019        

Záležitosti odboru správního 

7. Pojmenování nových ulic v Turnově-Daliměřicích Ing. Tomáš Hocke           18:05 – 18:15                                                                   

Ostatní 

8. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu Ing. Tomáš Hocke           18:15 – 18:30                                                                     

9. Příspěvky občanů                                                                                       

  

 

 

3. Jižní sjezd - Odkoupení domu čp. 1248, B. Smetany, Turnov, včetně pozemků – 

předřazený bod   
 

Rozprava:  

 

Město Turnov má již několik let záměr vybudovat ve spolupráci s obcí Ohrazenice a s ŘSD jižní sjezd ve Fučíkově 

ulici. Jedná se společně se sjezdem a nájezdem v Ohrazenicích U Pyrámu o zásadní pilíře dopravních opatření 

v Turnově 2. 

Velkou překážkou pro vybudování jižního sjezdu je rodinný dům čp. 1248, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx. 

Po mnoha jednáních s paní xxxxxxxxx a s ŘSD byl odsouhlasen model na vykoupení tohoto domu městem Turnov a 

výstavba nového domu paní xxxxxxxxxx na zahradě přiléhající k domu p. č. 2263 k. ú. Turnov. Původně byla s ještě 

manželi xxxxxxxxxx obdobná smlouva podepsána v roce 2001. Nebyla však naplněna a je neplatná. Rovněž měl být 

nový dům stavěn na jiné parcele. 

Na zjištění ceny obvyklé domu čp. 1248 se stavebním pozemkem p. č. 2262 k. ú. Turnov byl vypracován znalecký 

posudek paní Milenou Žákovou pod č. 327-4/2019 ze dne 6. 12. 2019. Cena obvyklá byla stanovena ve výši 4,0 mil. 

Kč. 

 

Město Turnov v rámci příprav na výstavbu nového domu zadalo vypracování studie na výstavbu nového domu na 

pozemku p. č. 2263. Studii vypracoval PECKA ATELIER s.r.o. Studie nového domu se obestavěným prostorem 

přibližuje velikosti stávajícího domu (dům je o trochu menší, bez podsklepení) a předpokládá náklady na výstavbu 

domu bez přípojek a příjezdové komunikace ve výši 4 592 245Kč bez DPH/5 281 082Kč vč. DPH. Náklady na 

přípojky inženýrských sítí a komunikace ve výši 305 000 Kč, celkem tedy 5 586 082 Kč vč. DPH. Bližší rozpočet 

bude znám po dokončení projektu ke stavebnímu povolení. 

Jelikož se jedná o složitá právní ujednání, požádali jsme o spolupráci JUDr. Šulce na zajištění smluvních vztahů. 

Návrhy smluv jsou průběžně konzultovány a odsouhlaseny s paní xxxxxxxxx. Intenzivně jednáme 3 měsíce. 

Přiložené smlouvy navrhují odkoupení pozemku p. č. 2262/1 jehož součástí je dům čp. 1248 a pozemku p. č.2263/2 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5,5 mil. Kč. Tyto pozemky jsou nezbytné k realizaci jižního sjezdu a byly 

odměřeny geometrickým plánem č. 4532-2506/2019. 

Dále smlouva o výpůjčce umožňuje paní xxxxxxxx bezplatné užívání prodávaných nemovitostí do doby, než bude 

vystavěn nový rodinný dům na pozemku p. č. 2263/1 jehož stavebníkem bude paní xxxxxxxx. Nový dům má být 

postaven ve lhůtě 24 měs. od vydání stavebního povolení. Smlouva zástavní a smlouva o budoucí zástavní smlouvě 

zajišťují pro město vyplacenou kupní cenu za nemovitosti p. č. 2262/1 jehož součástí je dům čp. 1248 a pozemku p. 

č. 2263/2 pro případ, že vyplacené finanční prostředky by nebyly použity k dohodnutému účelu tj. výstavbě nového 

rodinného domu.  

Ve smlouvě se dále město zavazuje vypracovat na své náklady všechny podklady nezbytné pro vydání stavebního 

povolení (územního souhlasu) na stavbu nového rodinného domu na pozemku p. č. 2263/1. Tzn. hlukovou studii, 
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měření radonu, polohopisné a výškopisné zaměření staveniště, projektovou dokumentaci včetně vydání příslušného 

povolení atd. Dále se zavazujeme, že paní xxxxxxxx prodáme nazpět část pozemku pod zdemolovaným rodinným 

domem, který nebude využit na sjezd.  

Paní xxxxxxxxxx se zavazuje, že vysloví souhlas se stavbou jižního sjezdu, kácením dřevin, vynětím ze ZPF, s 

přeložkami inženýrských sítí potřebných pro vydání stavebního povolení na jižní sjezd. Rovněž se zavazuje, že za 

5,5 mil. Kč postaví dům, dle vydaného stavebního povolení a to do dvou let od nabytí povolení a následně se 

přestěhuje ze starého domu do nového. 

Smlouvy mají mnoho různých ujednání např. indexaci cen ve stavebnictví, různé pojistky ve formě odstoupení od 

smluv a další…. Vyšší cena než cena v čase a místě obvyklá, tedy rozdíl mezi 4,0 mil. Kč a 5,5 mil. Kč je podrobně 

popsána v dalším odstavci. 

Kromě výdajů za vykoupení domu, požaduje ŘSD od Města Turnov i demolici domu. Předpoklad 1,5 mil. Kč. 

Důvodem je nutnost zachovat náklady na vybudování sjezdu v kapitole 20-30 mil. Kč, jinak je realizace z hlediska 

ředitelství v Praze mimo možnosti ŘSD. Další rizika pro projekt lze spatřovat v územním řízení a možných průtazích 

s dalšími vlastníky nemovitostí, které jsou v dotyku se stavbou. V případě rozumného projednávání lze realizaci 

očekávat v roce 2022. 

 

Odůvodnění navrhovaného usnesení:  

Dle znaleckého posudku č. 327-4/2019 ze dne 6. 12. 2019 vypracovaného Milenou Žákovou činí obvyklá cena 

Pozemků 4 000 000,- Kč.   

Důvodem pro odchýlení se od ceny v čase a místě obvyklé je nutnost zajištění území nezbytného pro realizaci a 

výstavbu Jižního sjezdu, který je veřejně prospěšnou stavbou, dlouhodobě plánovanou, s bezprostředním a zásadním 

vlivem na řešení dopravní situace a obslužnosti na území města Turnov a jeho okolí. Pro realizaci a výstavbu Jižního 

sjezdu je přitom nezbytné získat Pozemky, neboť se nacházejí v území, na kterém má být stavba realizována, příp. 

v území nezbytném pro její realizaci. Nepřekročitelnou podmínkou Ředitelství silnic a dálnic, bylo zajištění 

Pozemků bez jakýchkoliv zatížení či závazků, tj. včetně odstranění stavby - objektu k bydlení s č. p. 1248 

nacházející se na pozemku parc. č. 2262/1 .  

Vzhledem ke skutečnosti, že Pozemky jsou ve vlastnictví soukromé osoby a je na nich umístěna stavba č. p. 1248 

sloužící k bydlení osob, bylo jako nejefektivnější způsob řešení situace zvoleno jednání s vlastníkem Pozemků, jehož 

výsledkem bylo získání souhlasu s prodejem pozemků Městu Turnov za účelem výstavby Jižního sjezdu pod 

podmínkou, že vlastníkovi budou poskytnuty finanční prostředky na zajištění nového/náhradního bydlení obdobného 

charakteru (tj. bydlení v rodinném domě) na oddělených částech pozemků parc. č. 2263/1 a č. 2262/2 dle 

Geometrického plánu, jež nejsou předmětem prodeje a nejsou již nezbytné k výstavbě Jižního sjezdu. Stavba 

nového/náhradního objektu bydlení bude časově omezena, když do doby sjednané pro dokončení stavby budou 

smlouvou o výpůjčce Pozemky, včetně objektu k bydlení s č. p. 1248 přenechány prodávající k dočasnému, 

omezenému užívání. 

Výše kupní ceny Pozemků tedy z důvodu veřejné prospěšnosti stavby Jižního sjezdu zohledňuje tyto skutečnosti, 

jako nezbytné podmínky pro získání Pozemků, když za účelem maximálního zajištění práv města účelově váže užití 

sjednané kupní ceny na výstavbu náhradního bydlení obdobného charakteru prodávající, a to ve smluvně 

stanoveném období, po jehož uplynutí dojde k vyklizení objektu č. p. 1248 za účelem jeho následného odstranění a 

využití Pozemků k realizaci a stavbě Jižního sjezdu. Sjednané užití kupní ceny je smluvně zajištěno, a to včetně 

zástavního práva a budoucího zástavního práva, a to jak k novému/náhradnímu objektu bydlení, tak i ke stavbě - 

objektu k bydlení s č. p. 1248 včetně práva odstoupit od kupní smlouvy.   

S ohledem na veřejnou prospěšnost stavby Jižního sjezdu a jeho dlouhodobý a trvalý význam pro obyvatele města se 

jeví výše překročení obvyklé ceny Pozemků z důvodu nutnosti jejich získání do vlastnictví městem a neexistence 

jiných, časově reálných alternativ jako odůvodněné a racionální. 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Jak to bude probíhat s převodem na ŘSD? 

 
 

Usnesení ZM č. 333/2019 
ZM schvaluje  
a) nákup těchto pozemků na základě kupní smlouvy od xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako prodávající do vlastnictví Města Turnov, jako kupujícího: 
pozemku parc. č. 2262/1 o výměře 117 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení s č. p. 1248,  který 
vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2262 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku, 
číslo 4532-2506/2019, vyhotoveného  Ing. Janem Králem, M. Alše 620, 513 01 Semily, ověřeného Ing. 
Janem Králem dne 26.10.2019 a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální 
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pracoviště Semily dne 12.11.2019 (dále jen „Geometrický plán“), a pozemku parc. č. 2263/2 o výměře 
406 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2263 na základě Geometrického plánu,  zapsáno a 
evidováno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily 
na LV č. 1679, kat. území Turnov, obec Turnov (dále oba pozemky jako „Pozemky”) za kupní cenu ve výši 
5 500 000,-- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých), která může být upravena dle pravidel 
uvedených v čl. III. odst. 3. kupní smlovy, a to za účelem jejich budoucího užití umožňujícího realizaci 
výstavby jižního sjezdu z komunikace I/10 Turnov, MÚK Fučíkova, v kat. území Turnov, obec Turnov (dále 
jako „Jižní sjezd”). 
b) uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi městem Turnov, jako zástavním 
věřitelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako zástavcem ohledně pozemku parc. č. 2263/1 o výměře 1419 m2, 
který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2263 na základě Geometrického plánu a pozemku parc. č. 
2262/2 o výměře 89 m2, včetně všech jeho součastí, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2262 na 
základě Geometrického plánu; zapsáno a evidováno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily na LV č. 1679, kat. území Turnov, obec Turnov a  uzavření 
smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k nemovitostem ve smyslu ustan. § 1341 občanského 
zákoníku mezi městem Turnov, jako zástavním věřitelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucím 
zástavcem ohledně pozemku parc. č. 2262/1 o výměře 117 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení 
s č. p. 1248,  který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2262 na základě Geometrického plánu, a 
pozemku parc. č. 2263/2 o výměře 406 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2263 na základě 
Geometrického plánu; zapsáno a evidováno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště Semily, kat. území Turnov, obec Turnov. 
a to obě smlouvy za účelem zajištění budoucí peněžité pohledávky města Turnov, jako zástavního 
věřitele na vrácení kupní ceny ve výši 5 500 000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) 
včetně jejího případného navýšení dle čl. III. kupní smlouvy uzavřené mezi městem Turnov, jako 
kupujícím a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako prodávajícím. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/3] 
 
 
 

2. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny   
 

Rozprava:  

 

Dne 30. 10. 2019 proběhla veřejná prezentace v knihovní pobočce na vlakovém nádraží v Turnově II. V pondělí 11. 

11. 2019 zasedla odborná komise pro posouzení návrhů na výstavbu nové hlavní budovy pro turnovskou městskou 

knihovnu ve Skálově ulici. Komise se sešla v počtu třinácti osob (plný počet komise je čtrnáct osob – jedna členka 

byla omluvena ze zdravotních důvodů). Komise vybírala ze tří doručených návrhů: 

A 69 – architekti s. r. o. 

Profes Projekt spol. s r. o. 

Ing. arch. Václav Hájek za spolupráce Ing. arch. Lenky Reslové 

 

Komise zvážila návrhy a po hodinové debatě rozhodla jednohlasně pro výběr vítězného návrhu. Důraz byl kladen na 

propojení architektury s myšlenkou otevřenosti prostor pro širokou veřejnost a funkčností knihovny, respektive 

komunitního centra v duchu 21. století. Studie ateliéru A 69 – architekti s. r. o. využívá velice zajímavě motivy z 

Českého ráje, dále vhodně pracuje s plátnem kina a venkovním prostorem. Vnitřní uspořádání budovy je velice 

vzdušné a funkčně vychází z otevřených prostor evropských knihoven severského typu (ale mnoho společných rysů 

nalezneme i s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci). 

 

Rozhodnutí odborné komise: 

Odborná komise doporučuje Zastupitelstvu města Turnova, aby realizovalo stavbu nové knihovny dle návrhu 

ateliéru A 69 – architekti s. r. o. 

 

Studie byla zařazena do jednání kulturní komise a i komise pro rozvoj města. Obě tyto komise odsouhlasily vítěznou 

studii a podpořily výstavbu knihovny. 

Vybranou studii doporučuje za knihovnu také její ředitel Jaroslav Kříž. 

 



5                                                                              Zápis Zastupitelstva Města Turnov 19. 12. 2019 

Dne 28. 11. 2019 byl v Radě města projednán bod týkající se studie na novou knihovnu ve Skálově ul. a bylo 

přijato toto usnesení: 

 

Usnesení RM č. 683/2019 

RM schvaluje výsledek otevírání obálek na cenu projekčních prací od společností A69-architekti s. r. o., Profes 

projekt Turnov s. r. o., VH Architekti Ing. arch. Václav Hájek. Smlouva na projekční práce bude uzavřena s 

účastníkem, jehož studie bude schválena zastupitelstvem města. 

 

Výsledkem otevírání obálek byly následující ceny projekčních prací: 

A69-arhitekti, s.r.o. 1 960 000Kč bez DPH 

Profes projekt Turnov, s.r.o. 2 000 000 Kč bez DPH 

VH Architekti Ing. arch. Václav Hájek 1 810 000 Kč bez DPH 

 

Termíny jednotlivých stupňů projektové dokumentace budou řešeny v rámci uzavírání smluvního vztahu. 

Předpoklad je získání stavebního povolení v roce 2021. V rámci střednědobého výhledu rozpočtu města počítáme se 

stavbou knihovny 2022-2023. 

Investiční náklady na stavbu dle vítězné studie byly vyčísleny ve výši 50,079 mil. Kč bez DPH. Z toho samotná 

stavba na 45 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k nutným demolicím (konstrukce plátna, rodinný dům, stávající základové 

konstrukce), přípojky inženýrských sítí lze v reálu diskutovat v tomto okamžiku o částce cca 60-65mil.Kč vč. DPH. 

Soutěž měla v podmínkách: Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Celkové investiční 

náklady z městského rozpočtu by neměly přesáhnout 40-50 mil. Kč vč. DPH (objekt i všechny další přidružené a 

vyvolané investice). Předpoklad tedy nebyl zcela naplněn. Proto bude nutné v rámci přípravy projektu důsledně 

kontrolovat jednotlivé stupně projektové dokumentace s ohledem na investiční náklady a případně hledat úspory, tak 

abychom se co nejvíce přiblížili vytčenému cíli. 

V rámci přípravy bude projekt rovněž konzultován s Kulturním centrem Turnov, s.r.o., především s ohledem na 

provoz letního kina. S určitých indicií je možné, že v novém programovacím období dotací z EU (tedy 2023+) 

budou vyčleněny i finanční prostředky na výstavbu knihoven. 

 

Diskuse: p. Miklík, p. Schindler, p. Kordová, p. Hocke, p. ředitel Kříž, p. Maierová, p. Houšková, p. Hájek, p. 

Bělohradský, p. Weissová, p. Kříž 

V diskusi zaznělo: Zveřejnil jsem přístavbu Střelnice, přístavba by využila i prostory Střelnice. Nevím, jaké výhody 

jsou ve stavbě knihovny u letního kina.; Já umím obhájit knihovnu u letního kina. Naplňuje všechny komunitní 

aktivity, které knihovna má.; Knihovny musí být v centru města, toto řešení má více plusů než mínusů.; Jsme 

v okamžiku, kdy máme před sebou studii, máme kvalitní návrh a Turnov získá plnohodnotnou knihovnu.; Jsem 

s návrhem spokojená.; Pro nás je knihovna v oblasti kultury priorita, nechceme, aby se to odkládalo na další období. 

Vybraný návrh obohatí architektonicky Turnov. Slabší místo projektu je parkování.; Parkování se řešilo, samotné 

parkování v blízkosti knihovny v zelených plochách nebude, pokusíme se navýšit parkovací kapacity za novou 

radnicí.; Stavbou získá i letní kino.; Letní kino by potřebovalo opravit. Turnovu přeju knihovnu, chtěli jsme najít 

řešení, jak to cenově zvýhodnit.; Pochopil jsem, že vyšší cena je vyvážena výhodami, že je to v blízkosti muzea, 

radnice, škol… Dotace je možná i na přístavbu Střelnice.; Tam šlo o školy, abychom byli v centru.; Budeme také tak 

opatrní na finance při stavbě divadla?; Ani divadlo ani knihovna nezvýší cestovní ruch. 

 

p. Miklík navrhl jmenovité hlasování 

 
 

Usnesení ZM č. 334/2019 
ZM schvaluje  
vítěznou architektonickou studii Novostavby knihovny Antonína Marka v Turnově od společností A69 - 
architekti s.r.o. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku uzavřít smlouvu na projekční práce s 
touto společností a zároveň doporučuje RM schválit výjimku ze Směrnice na zadávání veřejných zakázek. 
 

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

Pro     Proti     Zdrželi se 

Bělohradský Lukáš   Ing. Miklík Zbyněk   Schindler David  
Fotr Ondřej, Bc. 

Frič Jaromír, Mgr. 

Hájek Václav, Ing. arch. 
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Hocke Tomáš, Ing. 

Houšková Petra, Mgr. 

Hrubý Martin, MUDr. 

Jiránek Karel 

Knížek Jaroslav, Ing. 

Kordová Eva 

Kos Jiří 

Kovačičin Jiří, Ing. 

Kříž Michal, Ing. 

Loukota Michal, Mgr. 

Maierová Hana, PhDr. 

Mikula Jiří 

Mlejnek Pavel, Mgr. 

Polášek Rostislav, MUDr. 

Reichl Miroslav 

Roubiček Tomáš, Ing. 

Svobodová Jana, Mgr. 

Špinka Tomáš, Ing. 

Uchytil Josef, RNDr.Dis. 

Weissová Daniela 

 
 
 

4. Nové návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v Turnově - 

podání žádosti o dotaci   
 

Rozprava:  

 

Prostory současného Regionálního turistického informačního centra jsou z roku 2001-2002, kdy byla realizována 

přestavba a informační centrum bylo navrženo na potřeby té doby. Od této doby došlo k nárůstu počtu návštěvníků 

informačního centra, ale i rozšíření poskytovaných služeb. Některé prvky interiéru neodpovídají ani současným 

požadavkům hygieny. Na konci listopadu byla vyhlášena výzva na rok 2020 do programu Rozvoj veřejné 

infrastruktury cestovního ruchu s termínem podání žádosti do 5. 2. 2020. Termín realizace může být až do konce 

roku 2021, ale profinancování dotačních prostředků musí být do konce listopadu 2020.  Dotace bude poskytnuta ve 

výši 50%  uznatelných nákladů na  projekt.  Projektová  dokumentace je vyhotovena pro 1 NP, kde bude nově v části  

1 NP objektu (restaurace) bytového domu vybudováno rozšíření návštěvnického centra pro Regionální turistické 

informační centrum se zázemím. Náklady na rozšíření návštěvnického centra v 1 NP budovy, a to včetně výměny 

oken, dveří a fasády do výše 1 NP, jsou uznatelné, a to ve výši cca Kč 5 mil. s DPH. Dotace v tomto případě by byla 

cca 2,5 mil. Kč. Dále projektová dokumentace řeší i rekonstrukci 2.NP, kde je však zázemí pro zaměstnance a tyto 

náklady tedy nejsou uznatelné. Náklady na tuto rekonstrukci jsou cca Kč 2 mil. Kč s DPH. Pokud by byla 

poskytnuta dotace a realizovalo se i 2 NP celkové náklady pro Město Turnov by byly cca 4,5 mil. Kč. 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Hájek 

V diskusi zaznělo: Je také spočítáno, jestli to bude pro město znamenat další finanční zátěž z hlediska provozu?; 

Zásadní zvýšení finančních nákladů to nepřinese.; Dům se změní i zvenku, bude přívětivější. 
 
 

Usnesení ZM č. 335/2019 
ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci a v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Nové 
návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v Turnově" realizaci této akce a dofinancování 
neuznatelných nákladů a podílu ve výši minimálně 50 % uznatelných nákladů akce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/4] 
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5. Návrh rozpočtu na rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2020. Příjmy předpokládáme ve výši 

465.814 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 312.209 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 163.284 tis. Kč a 

financování ve výši 9.679 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování. V roce 2020 se celkové zadlužení města sníží o částku 16.000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to 

na částku 96.000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). 

 

V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) -  

   ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020  

PŘÍJMY VÝDAJE 

Daňové 297 190 tis. Kč Běžné 312 209 tis. Kč 

Nedaňové 60 837 tis. Kč Kapitálové 163 284 tis. Kč 

Kapitálové 5 500 tis. Kč   

Transfery 102 287 tis. Kč   

CELKEM 

PŘÍJMY 

465 814 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 475 493 tis. Kč 

Financování – stav 

na účtech z 

minulého roku 

Financování – přijetí 

kontokorentního 

úvěru 

18 679 tis. Kč 

 

 

15 000 tis. Kč 

Financování – splátky 

půjček (krátkodobých 

a dlouhodobých) 

24 000 tis. Kč 

CELKEM 499 493 tis. Kč CELKEM 499 493 tis. Kč 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Uchytil, p. Knížek;  

V diskusi zaznělo: Plánujete v příštím roce úspory v mandatorních výdajích?; Je to velice složité, zásadní úspory 

nelze nalézt.; Mandatorní výdaje rostou, ale ne tak rychle jako příjmy.; Musely by se zastavit nějaké investice.; Rád 

bych, aby se koalice zamyslela nad tím, že jsou naplánované velké spousty investic.  

 
 

Usnesení ZM č. 336/2019 
ZM schvaluje  
rozpočet města na rok 2020 jako vyrovnaný a rozpočty peněžních fondů na rok 2020. 
Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 465 814 350,00 Kč 
z toho: 
daňové příjmy 297 190 000,00 Kč 
nedaňové příjmy 60 837 000,00 Kč 
kapitálové příjmy 5 500 000,00 Kč 
transfery 102 287 350,00 Kč 
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 475 493 000,00 Kč 
z toho: 
běžné výdaje 312 209 000,00 Kč 
kapitálové výdaje 163 284 000,00 Kč 
Financování ve výši 9 678 650,00 Kč 
z toho: 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 18 678 658,00 Kč 
přijetí kontokorentního úvěru + 15 000 000,00 Kč 
uhrazené splátky dlouhodobých a krátkodobých přijatých úvěrů – 24 000 008,00 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/3]  
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6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019. 

Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 14.163 tis. Kč 

Celkové výdaje se navyšují o 8.243 tis. Kč 

Financování se snižuje o 5.920 tis. Kč. 

 

Diskuse: p. Frič, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Příspěvkové organizace ničí aukce energií, každé dva měsíce podepisujeme nové smlouvy.; 

Problém vnímám. Poslední aukce se úplně nepovedla, obecně energie rostou, než aby klesaly.  

 
 

Usnesení ZM č. 337/2019 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 446.491.650 Kč, 
navýšením o částku 14.163.771 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 469.757.742 Kč, navýšením o 
částku 8.243.771 Kč, a financování na částku ve výši 23.266.092 Kč, snížením o částku 5.920.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
 
  

7. Pojmenování nových ulic v Turnově-Daliměřicích   
 

Rozprava:  

 

Rozhodování o názvech částí obce, názvech ulic a názvech jiných veřejných prostranství patří výlučně do působnosti 

orgánů města. Předmětem tohoto materiálu je pojmenování nově vznikajících a dosud nepojmenovaných ulic na 

území města v místní části Daliměřice.  

 

K názvům jednotlivých nových ulic, mimo zdůvodnění komise pro kulturu RM, uvádíme následující historické 

skutečnosti. 

Název „Zámecká“ 

Jedná se o komunikaci, která začíná na protilehlé straně zámku Hrubý Rohozec. K historické dominantě města asi 

není co dodat a tento název se přímo nabízí. 

 

Název „V Zahrádkách“ 

Jedná se o komunikaci, která začíná na protilehlé straně areálu bývalého zahradnictví, dříve se jednalo o užitkovou 

zahradu k zámku Hrubý Rohozec. Celá protilehlá strana tohoto území je dnes zahrádkářskou kolonií, která vznikala 

v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. 

 

Název „Na Cvičišti“ 

Vojenské cvičiště, později polní letiště, v oblasti dnešní kolonie zahrádek na Daliměřicích je těsně spjato s 

vojenskou posádkou v Turnově. V roce 1937 dostala obec příkaz vykácet porosty na cvičišti jako přípravu pro polní 

vojenské letiště. Již v období I. Republiky, mimo vojenské využití, zde vznikl první klub příznivců bezmotorového 

létání, kdy po vyřešení mnoha problémů nastala chvíle prvního letového provozu 5. 4. 1936, kdy byl slavnostně 

zahájen první plachtařský kurz. Tím pádem první plochou využívanou pro bezmotorové létání v Turnově bylo 

vojenské cvičiště v Daliměřicích. Plochu v katastru obce se snadnou dostupností z nedaleké silnice bylo možné 

využívat díky přičinění pplk. Kerna, který dal v rámci své kompetence souhlas s létáním o nedělích a ve dnech 

pracovního klidu, tedy v době, kdy bylo cvičiště mimo provoz. Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29. 

11. 1938 je stav letišť v ČSR. Vojenská pomocná letiště a současně vojenská cvičiště. Jsou to Čtyři Dvory, Vysoké 

Mýto, Prostějov III, Klatovy, Bohdaneč, Josefov, Čáslav, Přelouč, Dašice, Nový Hradec Králové, Mladá Boleslav, 

Kutná Hora, Turnov, Nový Bydžov, Bzenec, Kroměříž, Plzeň-Bory, Terezín, Jindřichův Hradec. 

Po skončení druhé světové války je ČNA odbočka Turnov jednou z nejaktivnějších. Fungovala na letišti v 

Hodkovicích a současně pro elementární výcvik využívala svou plochu na vojenském cvičišti v Daliměřicích 

nedaleko Turnova. Původně byl díky MNV Turnov přidělen do Daliměřic trofejní dřevěný barák označovaný jako 
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malý hangár, který byl postaven v prvních poválečných letech nedaleko zmiňované polohy, což turnovským značně 

zjednodušilo letové provozy ve „své domovině“. 

 

Název „Ladislava Cibulky“ 

Daliměřice od roku 1869 osadou obce Ohrazenice v okrese Turnov. V letech 1880-1950 samostatnou obcí v okrese 

Turnov, v r. 1950 osada obce Turnov v okrese Turnov, od r. 1961 část obce Turnov v okrese Semily. Ladislav 

Cibulka byl posledním starostou samostatné obce Daliměřice. Narodil se 1. 9. 1906 v Bělé u Turnova. V roce 1929 

se přestěhoval do obce Daliměřice, Zahradní 66. V dubnu 1939 byl okresní politickou správou jmenován starostou 

obce Daliměřice. Ve funkci skončil po únoru roku 1948, kdy vznikl MNV Daliměřice a předsedou byl zvolen 

Antonín Smejkal. Za jeho působení ve funkci doznala obec rozvoje i přes nelehké období okupace o čemž svědčí 

zápisy z kroniky obce Daliměřice. 

 

Diskuse: p. Uchytil, p. Špinka, p. Jiránek 

V diskusi zaznělo: Chtěl jsem, aby se ulice jmenovala Vesecká, nyní se přikláním k názvu ulice Ladislava Cibulky.; 

Dávám přednost lidem, kteří jsou pamětí národa. 

 
 

Usnesení ZM č. 338/2019 
ZM schvaluje  
pojmenovat ulici s pracovním názvem „K Agbě“ názvem Na Cvičišti. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 339/2019 
ZM schvaluje  
pojmenovat ulici s pracovním názvem „U Batličky“ názvem Zámecká. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 340/2019 
ZM schvaluje  
pojmenovat ulici s pracovním názvem „U Zahradnictví“ názvem V Zahrádkách. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
  

Usnesení ZM č. 341/2019 
ZM schvaluje  
pojmenovat ulici s pracovním názvem „Za Hasičárnou“ názvem Ladislava Cibulky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
 
  

8. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

Rozprava:  

 

Valná hromada Krajské nemocnice Liberec, a.s., se bude konat dne 3. 1. 2020 v 9.00 hod v budově Krajské 

nemocnice Liberec, Husova 357/10, Liberec I - Staré Město. 

 

Diskuse: 0 

 
 
 
 



10                                                                              Zápis Zastupitelstva Města Turnov 19. 12. 2019 

Usnesení ZM č. 342/2019 
ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 3. 1. 2020 a ukládá 
starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

9. Příspěvky občanů   
 

Do diskuse se přihlásil p. Bursa. Poukázal na chudobu ve společnosti. 

            

 

 

 

 

V Turnově dne 27. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Eva Kordová 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

 


