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ZÁPIS 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. května 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, Ing. Jaroslav 
Knížek, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. 
Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník  
úřadu: 
 

Zapisovatelka: 
 

Ověřovatelé: 
 

Eva Kordová, David Schindler 
 

Eva Kordová, David Schindler 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Radka Vydrová 
 

Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 

Přítomno 5 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. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 159/2020 
ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání bez přidaných bodů. 
 

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



2  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 28. 5. 2020 

SCHVÁLENÝ PROGRAM 
NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV 

 

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

Ostatní 

  2. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – finanční podpora Libereckého 

kraje, projekt CUM, rozvoj turnovské nemocnice 

Ing. Tomáš Hocke          17:05 – 17:15                                                                       

Záležitosti rozvoje města 

  3. A) Schválení podnětu na poř. Změny č. 3 Územního plánu 

Turnov zkráceným postupem a schválení obsahu Změny č. 3, B) 

Schválení podnětu na poř. Změny č. 4 Územního plánu Turnov 

běžným postupem, projednání podaných návrhů a rozhodnutí o 

jejich zapracování 

Ing. Tomáš Hocke          17:15 – 17:45                                                                 

Záležitosti správy majetku 

  4. Směna pozemků pro vybudování nové autobusové zastávky I/35 Ing. Tomáš Hocke          17:45 – 18:15                                                                       

  5. Smlouva o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby 

"I/10 Turnov, MUK Fučíkova" s Ředitelstvím silnic a dálnic 

                                                                                 

  6. Informace o výsledku dražby spoluvlastnického podílu 1/4 z 

celku, na pozemku p. č. 783, v k. ú. Daliměřice 

       

  7. Kupní smlouva a smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. 

ČEZ Distribuce, a.s. 

       

  8. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – opravy 

VH sítí v ul. Komenského 

       

  9. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – 

prodloužení vodovodu a kanalizace Mašov 

       

Ostatní 

10. Příspěvky občanů                                                                                                                    18:15 – 18:20 

Přestávka                                                                                                                                                    18:20 – 18:30 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

11. Městské organizace - dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu města Turnova 

Mgr. Petra Houšková       18:30 – 18:40                                                                             

12. Individuální dotace Rohozecký okrašlovací spolek z. s. - Naučná 

stezka J. Pekaře 

                                                                                 

13. Individuální dotace TJ Sokol Turnov - rekonstrukce stropu 

sokolovny 

Jiří Mikula                       18:40 – 18:45                                                          

Záležitosti odboru sociálních věcí 

14. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 

02/2020 

Mgr. Petra Houšková       18:45 – 18:50                                                                    

Záležitosti odboru správního 

15. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro 

SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2020 

                                         18:50 – 19:00                                           

Záležitosti odboru finančního 

16. VHS Turnov, dobrovolný svazek obcí – návratná finanční 

výpomoc ve výši 5 mil. Kč 

Ing. Tomáš Hocke           19:00 – 19:05                                                                    

Ostatní 

17. Zpráva kontrolního výboru o činnosti za rok 2019, úkoly na rok 

2020 

Lukáš Bělohradský         19:05 – 19:15                                                                           

18. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - Změna zakladatelské listiny 

společnosti 

Mgr. Jana Svobodová     19:15 – 19:30                                                                                 

19. Parkování na náměstí - informace                                                                                       
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2. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – finanční podpora Libereckého kraje, projekt 

CUM, rozvoj turnovské nemocnice   
 

Rozprava:  

 

Předkládám vám materiál týkající se vlastnických práv Města Turnova ve společnosti Krajská nemocnice Liberec, 

a.s. (dále KNL). Navazuje na materiál projednávaný v zastupitelstvu města 26. 9. 2019 a technicky provádí usnesení, 

která byla přijata ve všech třech zastupitelstvech akcionářů KNL – tedy zastupitelstvu Libereckého kraje, 

zastupitelstvu Města Liberec a zastupitelstvu Města Turnov. Ve své podstatě jde o financování výstavby Centra 

urgentní medicíny v Liberci (dále CUM). 

Zásadními předkládanými dokumenty je: 

- Akcionářská dohoda - dodatek č. 2  

- Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 25. 4. 2016 – dodatek č. 1  
 

Předkládané řešení: 

Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 25. 4. 2016 – dodatek č. 1 

Zde je to poměrně jednouché: 

Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše Příplatku se snižuje z původně sjednané částky ve výši 

134.716.422,- Kč na částku 54.526.422,- Kč s tím, že roční splátky budou nadále hrazeny ve stejné výši, tj. v částce 

7.290.000,- Kč za stejných podmínek a ve stejných termínech, jak je sjednáno v čl. III. Smlouvy, a to až do 30. 6. 

2024, kdy bude splatná poslední z těchto ročních splátek. 
 

Akcionářská dohoda - dodatek č. 2  

Součástí dodatku akcionářské dohody jsou: 

- snížení počtu členů v dozorčí radě KNL za Turnov ze dvou na jednoho v roce 2025 

- možnost stálého hosta v představenstvu společnosti za každého akcionáře 

- možnost přijmutí dalšího akcionáře nebo zařazení společnosti do koncernu 

- rozhodování transakcí nad 20 mil. Kč v DR, mimo smluv s pojišťovnami 

- místopředseda představenstva zodpovědný za výstavbu CUM – nominace za Liberecký kraj 

- vytěsnění malých akcionářů nejdříve za 50 let 

- umožnění vkladu do vlastního kapitálu společnosti každému akcionáři 
 

Související problematika - rozvoj turnovské nemocnice – aktuální situace 

Již zhruba 4 roky se zabývá samospráva a vedení nemocnice otázkou rekonstrukce oddělení ARO a dospávacích 

pokojů. Turnovská nemocnice se vzhledem k obecně závazným standardům od roku 2003 věnuje myšlence 

rekonstruovat a rozšířit oddělení ARO. Stávající oddělení nevyhovuje jak metodickým doporučením na velikost a 

dispozici oddělení, tak zejména nedostačuje provozně. Tyto nedostatky byly již v minulosti použity ve snaze 

pojišťoven na likvidaci oddělení ARO v naší nemocnici. 

11. září 2019 proběhla schůzka mezi primáři turnovské nemocnice a managementem KNL. Primáři se 

s managementem shodli na dostavbě ambulantního traktu. Ten by měl především řešit otázku urgentního příjmu 

pacientů na chirurgii a internu. Rovněž by mělo dojít k rozšíření prostor o ambulance ortopedie, cevní a 

neurologické, rozšíření prostor pro IBD centrum. Část ambulancí by byla přesunuta z bývalého dětského oddělení. 
 

V případě oddělení ARO preferují primáři i management postavení nového pavilonu TX. Je pro ně i budoucnost 

důležité provozovat intenzivní péči s 9 lůžky. Tato lůžka mají být kromě navazujících operačních výkonů využívána 

i oddělením interny, ortopedie a IBD centra, umožní léčbu septických pacientů. Rovněž nová lůžková stanice by 

umožnila rozmělnit stávající 5 lůžkové pokoje na chirurgii, pacienti IBD centra by nemuseli odjíždět po zákroku do 

jiných nemocnic a rovněž ortopedie tuto záležitost vítá. Šatny pro sestřičky by pomohli zkultivovat prostředí a snad i 

umožnit případné rozšíření pidi šaten pro studentky Střední zdravotní školy. Navíc stavba pavilonu by neohrozila 

stávající chod nemocnice a rovněž by se podařilo zachovat 30 lůžek následné péče. 

Proto se zdá jediným problémem finanční náročnost celé akce, kterou není nemocnice schopna ze svých zdrojů 

pokrýt. Zde se tedy nabízí případná finanční pomoc ze strany Města Turnova. S tímto postupem by neměli problém 

ani další akcionáři, pakliže bude prokázán následný ekonomicky přijatelný provoz. Při diskuzích s primáři jsme došli 

k závěru, že jako prvořadé preferují výstavbu pavilonu TX. S ohledem na avizované dotační výzvy Ministerstva 

zdravotnictví spojené pro urgentním příjmy nemocnic je vhodné pokračovat v projektové přípravě dostavby 

ambulantního traktu. 

Zahájení projekčních prací schválilo představenstvo KNL, dozorčí rada KNL. V této chvíli probíhá výběrové řízení 

na projektanta. 
 

Předpokládané náklady na výstavbu činí:  

Přístavba a stavební úpravy Pavilonu TA  - 53 mil. Kč bez DPH 

Výstavba Pavilonu TX – 129 mil. Kč bez DPH 

V letech 2014-2018 bylo do turnovské nemocnice investováno cca 134 mil. Kč. 
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Diskuse: p. Miklík, p. Lukáš – generální ředitel KNL, p. Polášek, prof. Moos 

V diskusi zaznělo: Vidíme smysl v budování Centra urgentní medicíny. Existuje termín zahájení prací v Turnově?; 

Je možné začít budovat úpravy, které umožní zařízení urgentího příjmu. Je transparentní účet, bude další a bude to 

odděleno od hospodaření nemocnice. Nebude to příští rok, ani přespříští rok. Největší svízel turnovské nemocnice 

spočívá v uspořádání anesteziologicko-resuscitačního oddělení, tím vznikl požadavek na rekonstrukci nemocnice. 

Když jsme propojili souvislosti, které jednotlivé provozy mají, došli jsme k řešení, které je komplexní, ale je to za 

200 mil. Kč.; Lékaři z Liberce velmi oceňují úlohu Turnova. Bez podpory Turnova by projekt nevznikl, Turnov 

velice pomohl při vzniku projektu. S ohledem na možné zdroje financování jsme projekt zefektivnili na nezbytné 

minimum, aby zůstal funkční celek.; Nechceme přijít o turnovskou nemocnici.; Ministerstvo a premiér opakovali, že 

si jsou vědomi, jak závažně je podfinancovaná struktura našeho zdravotnictví po stavební stránce, a že hodlají 

v příštích deseti letech poslat do tohoto segmentu 73 mld. Kč. Slibuju vám, pokud na to budu mít vliv, tak se 

nevytratí náš úmysl.; Od státu očekáváme podporu urgentního příjmu. 

 
 

Usnesení ZM č. 160/2020 
ZM bere na vědomí  
a) částku 2,42 mld. Kč včetně DPH, jako předpokládanou cenu za projekt Modernizace KNL – Etapa č. 1“ 
(která zahrnuje dílčí části projektu jako stavbu Centra urgentní medicíny (CUM), parkovací dům a 
energocentrum) a zavazuje se k jejímu financování, s tím, že se jedná o odhad částky založený na 
dokumentaci pro ÚR z února 2019 a že konečná výše nákladů bude záviset především na výsledcích 
výběrových řízení konaných v rámci přípravy a realizace stavby, 
b) že další náklady na vybavení nových objektů KNL a. s., včetně zdravotnických technologií, budou podle 
současných odhadů a cen činit přibližně 800 mil. Kč, a že tyto náklady nemohou být v plné výši uhrazeny 
z vlastních zdrojů KNL a.s. Proto představenstvo KNL a. s. ve spolupráci s akcionáři KNL a.s. (Libereckým 
krajem, Statutárním městem Liberec a městem Turnov) přijímá úkol vyvíjet účinné a všestranné aktivity k 
zajištění potřebných finančních prostředků k úspěšnému dokončení projektu „Modernizace KNL – Etapa 
č. 1“, včetně využití státních a evropských dotací. 
a schvaluje 
a) dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s. ze dne 6. 11. 2013, č. 
OLP/2391/2013, mezi Libereckým krajem, Statutární městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 
01 Liberec, IČ: 00262978 a městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 
00276227, včetně příloh, 
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 25. 4. 2016 mezi Městem 
Turnov a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 
460 01 Liberec, IČ: 27283933. 
 

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

Usnesení ZM č. 161/2020 
ZM bere na vědomí  
aktuální informace o projektu Rozvoje turnovské nemocnice. 
 

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

3. A) Schválení podnětu na poř. Změny č.3 Územního plánu Turnov zkráceným 

postupem a schválení obsahu Změny č.3, B) Schválení podnětu na poř. Změny č.4 

Územního plánu Turnov běžným postupem, projednání podaných návrhů a 

rozhodnutí o jejich zapracování   
 

Rozprava:  

 

Město Turnov má platný Územní plán Turnov, který vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 299/2014 ze dne 26. 

06. 2014. Územní plán nabyl účinnosti 26. 07. 2014. Dále má město platnou Změnu č. 1 Územního plánu Turnov, 

vydanou zastupitelstvem města usnesením č. 387/2017 ze dne 14. 12. 2017, účinnou od 30. 12. 2017. Platná je také 
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již Změna č. 2 Územního plánu Turnov, kterou vydalo zastupitelstvo usnesením č. 41/2020 ze dne 27. 02. 2020 a 

nabyla účinnost 24. 04. 2020. 
 

Rada projevila názor, že by bylo vhodné shromážděné návrhy na změny rozdělit do dvou samostatných změn 

územního plánu. Změna č. 3 by měla řešit záležitosti považované za veřejný zájem města a měla by být pořízena 

zkráceným postupem. Změna č. 4 by měla obsahovat vše ostatní, především návrhy podané soukromými osobami, a 

měla by být pořízena běžným postupem, nikoliv zkráceným, aby byl větší prostor pro úpravy dokumentace (lze 

očekávat nevyhovění požadavkům a tím podávání námitek a připomínek a celkově zdlouhavější proces). 
  

Obsah Změny č. 3 Územního plánu Turnov  

1. Prověřit změnu funkčního využití p. p. č. 108/1 a 109 v k. ú. Malý Rohozce – za pivovarem, z plochy Z – Orná 

půda, trvalý travní porost na plochu pro výrobu (VP – průmyslová výroba a sklady nebo VS – Plochy smíšené 

výrobní)  

2. Prověřit změnu funkčního využití části p. p. č. 708/2 v k. ú. Daliměřice z plochy VP – Průmyslová výroba a 

sklady na plochu OV – Občanské vybavení  

3. V souvisejících plochách na Vesecku prověřit a případně aktualizovat zastavěné území včetně převodu 

zastavitelných ploch do stavových ploch podle aktuálního stavu v území a Katastru nemovitostí  
 

Obsah Změny č. 4 Územního plánu Turnov 

- shromážděné návrhy na změnu (29 požadavků soukromých vlastníků), formality (aktualizace zastavěného území a 

převod zastavitelných ploch na zastavěné dle aktuálního stavu v území a v Katastru nemovitostí, prověřit kapacity 

zastavitelných ploch, prověřit aktuálnost veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, prověřit max. podlažnost v 

plochách OV – Občanské vybavení)  

- pravděpodobně úpravy ve třech rozvojových lokalitách pro bydlení na Daliměřicích, Hruštici a Durychově, kde 

jsou sice v současné době platné územní studie, jež jsou v souladu s územním plánem, ale na základě pokynu 

starosty a doporučení městského architekta jsou rozpracované nové studie, které by měly sloužit jako podklad pro 

změnu územního plánu za předpokladu, že se bude jednat o vhodnější řešení než je stávající platné.  

Daliměřice – zpracovatel Ing. arch. Cuchý – řeší zejména úpravu počtu a tras komunikací, vymezení plochy pro 

komerční využití (OK – Plochy komerční + specifikovat podmínky prostorového uspořádání dané územním plánem), 

vymezení plochy s možností bydlení v bytových domech (BS – Bydlení smíšené + specifikovat podmínky prostorového 

uspořádání dané územním plánem).  

Hruštice, Károvsko – zpracovatel Ing. arch. Kučera – řeší zejména změnu budoucí ulice Generála Aloise Lišky 

(intenzivnější zástavba cca 50 RD oproti 36 RD).  

Durychov, Na Kamenci – zpracovatel Ing. arch. Pánek – řeší zejména prostor kolem hvězdárny, vymezení plochy 

zeleně a veřejných prostranství.  

Změna územního plánu v těchto lokalitách na základě studií bude předmětem Změny č. 4 pouze za předpokladu, že 

budou do doby předání podkladů studie dokončeny a bude je možné považovat za podklady s vhodnějším řešením, 

než je stávající platné. 

 

Diskuse: p. Bělohradský, p. Hocke, p. Varga, p. Maierová, p. Jiránek, p. Knížek, p. Uchytil, do diskuse se přihlásil 

občan p. Pekař 

V diskusi zaznělo: Podporuji, aby zde vzniklo pracoviště akademie věd, ale nesouhlasím se způsobem, jakým k tomu 

chcete dospět. Je pro nás těžce uchopitelný veřejný zájem. Postrádám důvod, proč tady vzniká nová průmyslová 

zóna o dvou hektarech, město to bude stát nemalé finanční prostředky. Nebudeme hlasovat pro změnu č. 3., 

hasičskou zbrojnici tam za stávajícího stavu můžeme stavět.; Stavba hasičské zbrojnice je spojená s integrovaným 

výjezdovým centrum Libereckého kraje. V dlouhodobém výhledu stojí za zvážení diskuze, jestli by mohla zbrojnice, 

která slouží jednotce města Turnova, být v tomto prostoru.; Stavba hasičárny mohla to být součástí územního plánu 

č. 4. Pozemek je dotčený kauzou Walderode, takže to nebude v nejbližších letech.; Top Tec potřebuje areál do 2-3 

let.; Akademie věd jedná přímo s vlastníkem, od kterého by pozemky koupila.; Není veřejný zájem, aby se 

vlastníkovi změnila orná půda v průmyslovou zónu.; Co je veřejný zájem? Zastupitelstvo se nezabývalo otázkou 

hasičárny, ani přestěhování sběrného dvora, tady překračujete hranice demokratického projednávání.; Jasným 

veřejným zájmem jsou objekty dopravní infrastruktury. V tomto případě o zachování instituce, je to instituce velice 

zajímavá pro město. Jde o akademii věd ČR, kterou jiná města naší velikosti nemají. Navazuji na historický 

potenciál.; Zastupitelstvo si určí, jaký způsob procesu si zvolí? Musí se to zdůvodňovat?; Je to na zastupitelích.; Jde 

o to, že jste nazvali změnu č. 3 veřejným zájmem, ale není to veřejný zájem podle znění zákona.; Bude mít zásadní 

vliv, když rozdělíme náklady?;  
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p. Bělohradský zažádal o jmenovité hlasování u následujících dvou usnesení:  
 

PRO     PROTI    ZDRŽELI SE 

p. Fotr                                            p. Bělohradský    p. Jiránek 

p. Hocke                                                        p. Frič    p. Knížek  

p. Houšková     p. Polášek    p. Kříž 

p. Hájek                  p. Špinka    p. Reichl 

p. Hrubý                     p. Roubiček 

p. Kos          

p. Kovačičin 

p. Kunetka 

p. Loukota 

p. Maierová 

p. Miklík 

p. Mlejnek 

p. Svobodová 

p. Uchytil 

p. Weissová 

 
 

Usnesení ZM č. 162/2020 
ZM schvaluje  
obsah Změny č. 3 Územního plánu Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/4/5] 
  
 

Usnesení ZM č. 163/2020 
ZM schvaluje  
pořízení Změny č. 3 Územního plánu Turnov zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/4/5] 
  
 

Usnesení ZM č. 164/2020 
ZM schvaluje  
podnět na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Turnov, a to běžným postupem, nikoliv zkráceným. 
 

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

4. Směna pozemků pro vybudování nové autobusové zastávky I/35   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme k projednání materiál týkající se projektové přípravy na stavbu "Chodník u silnice 

I/35, Turnov". V rámci projektové přípravy pro územní řízení je třeba uzavřít smluvní vztahy k dotčeným 

pozemkům a to s panem xxxxxxxxxxxxx. 
 

Jednání o směně pozemků bylo poměrně komplikované především s ohledem na současnou situaci v okolí obchodů 

Barvy Turnov a Billa, kde dochází ke složitému otáčení nákladních vozidel přes chodník v jednosměrné ulici 

Studentská. Na druhé straně pan Landyš spolupracuje a souhlasí s potřebou získání části jeho pozemku pro budoucí 

autobusovou zastávku. 
 

V konečné fázi došlo k dohodě s panem xxxxxxxx v tomto rozsahu:  

- pan xxxxxxxxxx smění svou část pozemku p. č. 887/23, výměra cca 66m2, v k. ú. Mašov u Turnova, určenou pro 

autobusový záliv a autobusovou zastávku. Hodnota tohoto pozemku dle tabulky orientačních cen prodejů a výkupů 

pozemků podle jejich funkčního zařazení dle územního plánu a zároveň cena obvyklá je 1500,- Kč/m2. 

- město Turnov smění pozemky v okolí obchodů Barvy Turnov a Billa, část p. č. 2600/1, výměra cca 36m2 (ze strany 

parku), p. č. 2542/2, výměra 10m2 a p. č. 2543/5, výměra 6m2, všechny v k. ú. Turnov, celkem cca 52m2. Hodnota 
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pozemků dle tabulky orientačních cen prodejů a výkupů pozemků podle jejich funkčního zařazení dle územního 

plánu a zároveň cena obvyklá je 1500,- Kč/m2. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 165/2020 
ZM schvaluje  
směnu pozemků vyvolanou veřejným zájmem vybudováním autobusový záliv na silnici I. třídy. Pan 
xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, s městem Turnov smění část svého pozemku p. č. 887/23, k. ú. 
Mašov u Turnova o výměře cca 66 m2 za pozemky ve vlastnictví města Turnova část p. č. 2600/1, výměra 
cca 36 m2 (ze strany parku), p. č. 2542/2, výměra 10 m2 a p. č. 2543/5, výměra 6 m2, všechny v k. ú. 
Turnov, celkem cca 52 m2. Směna bude provedena bez doplatku. Každá ze stran uhradí jedno z 
geometrických zaměření oddělených částí pozemků, náklady na správní poplatek do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany společně. 
 

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

5. Smlouva o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby "I/10 Turnov, MUK 

Fučíkova" s Ředitelstvím silnic a dálnic   
 

Rozprava:  

 

V souvislosti s projednáváním a plánováním stavby "I/10 Turnov, MUK Fučíkova" předkládáme Zastupitelstvu 

města Smlouvu o smlouvě budoucí o majetkovém vyrovnání, která by měla být uzavřena mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR") a městem Turnov. Stavebníkem a investorem zároveň je ŘSD ČR. Město Turnov je 

vlastníkem pozemků st. p. č. 2262/1 a p. č. 2263/2, k. ú. Turnov, jež jsou dotčeny stavbou a budou dle této smlouvy 

a rozsahu záborového elaborátu, převedeny bezúplatně do vlastnictví České republiky - ŘSD ČR, a to nejpozději do 

doby zahájení stavebního řízení Stavby. Dle smlouvy se dále město Turnov zavazuje zajistit a uhradit Demolici 

stavby čp. 1248, a dále uhradit veškeré stavební náklady za realizaci stavebních činností v celkové výši 3.598.861,05 

Kč bez DPH (výpočet nákladů dle CU 2019 koeficient ČSÚ 6,97%). 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 166/2020 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby "I/10 Turnov, MUK Fučíkova" s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem v Praze, zastoupeným Správou Liberec, dle návrhu. 
 

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

6. Informace o výsledku dražby spoluvlastnického podílu 1/4 z celku, na pozemku 

p.č. 783, v k.ú. Daliměřice   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme informace o výsledku dražebního jednání na získání další části spoluvlastnického 

podílu na pozemku p. č. 783, k. ú. Daliměřice, město Turnov bylo doposud vlastníkem podílu 1/2 z celku pozemku. 

Na základě usnesení ZM č. 8/2020, č. 9/2020 a 10/2020 proběhla dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 z 

celku pozemku p. č. 783, k. ú. Daliměřice.   
 

Informace o obvyklé a vydražené ceně pozemku: 

Pozemek p. č. 783, o výměře 2504 m2, v k. ú. Daliměřice, má dle tabulky orientačních cen prodejů a výkupů 

pozemků dle zařazení podle územního plánu do funkčních ploch Zeleň sídelního charakteru hodnotu ve výši 100,- 

Kč/m2. Celková obvyklá cena pozemku je 250.400,- Kč a při přepočtu na podíly v rozsahu 1/4 z celku, hodnota 

jednoho podílu je 62.600,- Kč. Výsledná cena proběhlé dražby, za kterou město podíl na pozemku získá, je 33.000,- 
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Kč, která je tedy ještě nižší než předpokládá tabulka orientačních cen prodejů a výkupů v cenách obvyklých. Při 

přepočtu na m2 město Turnov, po zápisu vlastnických práv na katastru nemovitostí, získá podíl ve výši 1/4 z celku 

pozemku za 52,70 Kč. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 167/2020 
ZM bere na vědomí  
informace o výsledku dražby spoluvlastnického podílu 1/4 z celku, na pozemku p. č. 783, v k. ú. 
Daliměřice. 
 

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

7. Kupní smlouva a smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s.   
 

Rozprava:  

 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení odkoupení nově vzniklého pozemku p. č. 2921/63, k. ú. Turnov, 

navazujícího na křižovatku ulic Zelená cesta a Zborovská v Turnově. 

Předmětem kupní smlouvy bude nově vzniklý pozemek p. č. 2921/63, o výměře 45 m2, k. ú. Turnov, který vznikající 

na základě geometrického plánu č. 4565-20705/2020 oddělením z p. č. 2921/2, k. ú. Turnov. Kupní cena 

prodávaného pozemku byla znaleckým posudkem stanovena na 16.300,- Kč. Prodávající spol. ČEZ Distribuce a.s. si 

dále nárokuje náklady spojené s realizací prodeje pozemku, tj. zpracování geometrického plánu ve výši 5555,- Kč, 

bez DPH, zpracování znaleckého posudku 5000,- Kč, bez DPH a také správní poplatek za podání návrhu na vklad 

vlastnických práv do katastru nemovitostí ve výši 2000,- Kč. Celkové vedlejší náklady jsou ve výši 12.555,- Kč, k 

některým platbám bude ještě dopočteno DPH podle platného znění zákona o DPH. Celková cena vykupovaného 

pozemku je přibližně, s ohledem na doúčtování 21% DPH, 31.072,- Kč, což odpovídá ceně 690,- Kč za m2 pozemku. 

Naše cena při prodeji pozemků funkčních ploch technické infrastruktury je obvykle 1000,- až 1500,- Kč/m2. Město 

Turnov se na základě této smlouvy zavazuje uhradit kupní cenu ve výši 31.072,- Kč za pozemek a zároveň uplatní 

náhradu za věcné břemeno ve výši 1000,- Kč od spol. ČEZ Distribuce a. s. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Kontejnery na tříděný odpad jsou v ulici.; Rádi bychom je v prostoru ponechali. 

 
 

Usnesení ZM č. 168/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení pozemku od společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, parcelní č. 2921/63, o výměře 45 
m2, k. ú. Turnov, který vznikl na základě geometrického plánu č. 4565-20705/2020, oddělením z 
pozemku p. č. 2921/2, a to za kupní cenu, stanovenou jako cenu v daném místě a čase obvyklou, včetně 
nákladů spojených s realizací prodeje pozemku ve výši 26.855,- Kč bez DPH. Město Turnov uhradí správní 
poplatek za vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí ve výši 2000,- Kč. 
 

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

8. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – opravy VH sítí v ul. 

Komenského   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální neinvestiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 7,684.000 Kč, která má být určena na realizaci akce s názvem „Turnov – opravy VH sítí v ul. 

Komenského“ dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 9/2017, zpracované firmou Valbek, spol. s r. o. 

Předmětem akce je oprava stávající kanalizační stoky, domovních přípojek, přepojení stávajících přípojek od UV, 

oprava stávajícího vodovodu včetně přepojení domovních přípojek v ulici Komenského v Turnově. Dodavatelem 

stavby je firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o. Technický dozor stavebníka zajišťuje Ing. Libor Kinčl. 

Realizace stavby bude probíhat v období 2-9/2020. Celková cena realizace akce Turnov – opravy VH sítí v ul. 
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Komenského je 13, 472.271 Kč bez DPH. VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov 

částkou celkem 7, 684.000 Kč.  

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 169/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 7,684.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské 
sdružení Turnov, IČ 49295934 na opravy VH sítí v ul. Komenského v Turnově a zároveň schvaluje návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití individuální dotace se bude řídit platným Dotačním 
statutem města. 
 

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

9. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – prodloužení vodovodu a 

kanalizace Mašov   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 342.739 Kč, která má být určena na realizaci investiční akce s názvem Turnov – prodloužení 

vodovodu a kanalizace k. ú. Mašov dle projektové dokumentace ve stupni ÚR+SP z 01/2019, zpracované firmou 

PVK Projekt s.r.o., Turnov. Dodavatelem stavby je firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o. Technický 

dozor stavebníka zajišťuje Ing. Libor Kinčl. Cena díla je podle nabídky a smlouvy zhotovitele stanovena na 448.424 

Kč bez DPH. Majitel pozemku a novostavby se bude finančně podílet na výstavbě prodloužení vodovodu a 

kanalizace částkou 342.739 Kč, a to formou příspěvku, který bude na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku 

poukázán na bankovní účet Města Turnov. Město Turnov dále poskytne formou individuální dotace tento příspěvek 

společnosti VHS Turnov. Zbylou cenu díla (tj. částka 105.685 Kč a DPH) uhradí společnost VHS Turnov. 

 

Diskuse: p. Špinka, p. Hocke 

V diskusi zaznělo: Existuje mechanismus příspěvku na VH sítě pro občany?; Město žádný příspěvek nedává. 

 
 

Usnesení ZM č. 170/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 342.739 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 
Turnov, IČ 49295934 na výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 729/4, k. ú. 
Mašov u Turnova a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která 
bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití individuální 
dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

10. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:  

 

Nikdo z občanů se nepřihlásil do diskuse. 
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11. Městské organizace - dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z 

rozpočtu města Turnova   
 

Rozprava:  

 

V lednu 2020 byly Zastupitelstvem města Turnova schváleny Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby na 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. a Městská 

sportovní Turnov, s. r. o., a s nimi také Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu pro organizaci Turnovské památky a cestovní ruch p. o. Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 

30. 4. 2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 pro městský rozpočet roku 2020 ponížení příspěvků výše 

zmíněným organizacím v souvislosti se současnou situací, pandemií nemoci COVID-19. Nyní je potřeba tyto změny 

zohlednit ve smlouvě SGEI jejím dodatkem.  

 

Diskuse: p. Špinka 

V diskusi zaznělo: V Turnově je to dobře zařízené. 

 
 

Usnesení ZM č. 171/2020 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Kulturní centrum Turnov s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 172/2020 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 173/2020 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 
organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. 
 

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

12. Individuální dotace Rohozecký okrašlovací spolek z. s. - Naučná stezka J. Pekaře  
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost spolku Rohozecký okrašlovací spolek, z. s. na poskytnutí individuální dotace ve výši 30 

tis. Kč. Dotace má být určena na doplatek nově vzniklé naučné stezky turnovského rodáka prof. Josefa Pekaře a 

zároveň by byla využita na výrobu propagačních letáků a k úhradě části nákladů za texty na panely naučné stezky. 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 174/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 30.000 Kč pro spolek Rohozecký 
okrašlovací spolek z. s., IČ 22854517 na doplatek nákladů souvisejících se vznikem a výrobou Naučné 
stezky prof. Josefa Pekaře. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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13. Individuální dotace TJ Sokol Turnov - rekonstrukce stropu sokolovny   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme Vám žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov na poskytnutí individuální dotace ve výši 700 tis. 

Kč. Dotace má být určena na podporu rekonstrukce stropu sokolovny ve Skálově ul. Předmětem akce je 

rekonstrukce stropní dřevěné konstrukce z rákosového roštu a dřevěných nosných stropních vazníků. Současně bude 

obnoven podhled nad sálem – provedeny restaurátorské práce a realizována rekonstrukce podlahy půdy. 

Nejviditelnějším projevem realizace bude obnova dekorativně malovaného stropu sportovního sálu z poloviny 90. let 

19 století. Jedná se o dílo významného českého malíře a ilustrátora Jana Prouska. 

Předpokládané celkové náklady na zajištění opravy stropu projektu jsou spolkem odhadnuty na 6,2 mil. Kč. Na 

financování se budou podílet mimo města Turnov a spolku TJ Sokol (800 tis. Kč) také Liberecký kraj (600 tis. Kč) a 

v jednání je finanční podpora od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky (4,1 mil. Kč).  

 

Diskuse: p. Špinka, p. Svobodová 

V diskusi zaznělo: Je seznámen Sokol, že se částka rozdělí do dvou let?; Pro Sokol je to komplikace, část dotace by 

rádi získali letos, ale zároveň jsou rádi za jakoukoliv pomoc od města. 

 
 

Usnesení ZM č. 175/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 700.000 Kč pro spolek Tělocvičná 
jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na zajištění rekonstrukce stropu sokolovny ve Skálově ul. v Turnově. 
První splátka individuální dotace ve výši 350.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města v roce 2021 a 
druhá splátka individuální dotace ve výši 350.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města pro rok 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
 
  

14. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme vám ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova Dětskému 

centru Turnov, příspěvkové organizaci. Zastupitelstvo města Turnova dne 30. 4. 2020 schválilo usnesením č. 

73/2020 rozpočtové opatření č. 1. Tímto opatřením byla snížena částka příspěvku organizaci Dětské centrum 

Turnov, příspěvková organizace, o 150.000 Kč.  

 

Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 176/2020 

ZM schvaluje  
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2020. 
 

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

15. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu 

města Turnov na rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Město Turnov podporuje Sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. Sbory, jako spolky 

působící na úseku požární ochrany, v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních spolků, 

které pro tuto oblast zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost. V roce 2020 v důsledku předpokládaného 

poklesu příjmů města byl deklarovaný příspěvek SDH ve výši 150 tis. Kč ponížen na částku 144 tis. Kč, což pro 

každý sbor představuje ponížení příspěvku o 1 tis. Kč. Rovněž byla zcela odejmuta dotace ve výši 10 tis. Kč na 

pořádání okrskové soutěže. 
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Diskuse: 0 

 
Usnesení ZM č. 177/2020 

ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti 
spolku ve výši 24.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která 
bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 178/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 
62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 24.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 179/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 
62013475 na podporu činnosti spolku ve výši 24.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 180/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62013459 na 
podporu činnosti spolku ve výši 24.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov 
a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 181/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62014064 
na podporu činnosti spolku ve výši 24.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 182/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 
62013424 na podporu činnosti spolku ve výši 24.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 
hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

16. VHS Turnov, dobrovolný svazek obcí – návratná finanční výpomoc ve výši 5 mil. 

Kč   
 

Rozprava:  

 

Předkládáme vám ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro dobrovolný 

svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, která je zpracována ve smyslu novely zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to na základě žádosti od VHS Turnov ze dne 11. 5. 

2020. V souvislosti s tím byl již projednán a schválen materiál k realizaci investiční akce rekonstrukce ulice Boženy 

Němcové a k možnosti předfinancování realizace akce „Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové – 1. etapa“ 

radou města a zastupitelstvem města dne 27. 2. 2020. V rámci rozpočtového opaření č. 1 byla do rozpočtu na rok 

2020 také zahrnuta částka 5 mil. Kč – kapitola zastupitelé investiční výdaj (ř. 446 Zápůjčka VHS Turnov na akci 

Rekonstrukce ul. B. Němcové). 

 

Diskuse: 0 

 
 

Usnesení ZM č. 183/2020 
ZM schvaluje  
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města dobrovolnému svazku obcí Vodohospodářské 
sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na předfinancování 
realizace stavby s názvem „Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové – 1. etapa“ v období od 1. 6. 
2020 do 28. 2. 2021 ve výši 5.000 tis. Kč. 
 

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

Usnesení ZM č. 184/2020 
ZM schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Turnova" 
mezi Městem Turnov a dobrovolným svazkem obcí Vodohospodářské sdružení Turnov se sídlem 
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 
podpisem smlouvy. 
 

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

17. Zpráva kontrolního výboru o činnosti za rok 2019, úkoly na rok 2020   
 

Rozprava:  

 

Předkládám závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019 a návrh plánu činnosti kontrolního výboru 

pro rok 2020. 

 

Diskuse: p. Šmiraus, p. Miklík, p. Maierová, p. Bělohradský, p. Svobodová, p. Weissová, p. Kříž 
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V diskusi zaznělo: Ve zprávě je uvedeno, že se zdá podezřelé, že přicházejí nabídky těsně před koncem zadávací 

lhůty, je to běžná věc.; Úkolem kontrolního výboru je i to, co uloží zastupitelstvo. Jsou i postupy uložené zákonem. 

Zpráva před ukončením kontroly byla vždy projednána. Mohli jsme si ušetřit mnohá rozčarování.; Dáme si pozor, 

abychom dbali zákona. Je záměrem, že zpráva není zpřístupněna na internetu?; Jednalo se o začernění jednoho 

odstavce.; Zpráva byla dlouho diskutována a kontrolní výbor si za ní stojí. 

 

p. Hocke navrhl usnesení: 

     
ZM schvaluje  
závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2020, vyjma bodu č. 9 - Kontrola investiční 
akce „Nová radnice“. ZM vnímá tento bod jako neobjektivně zpracovaný s mnoha nepodloženými 
spekulacemi. ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM další zprávy předkládat do zastupitelstva města 
společně s reakcí kontrolovaných subjektů na zjištění kontrolního výboru. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/7] - hlasování bylo rozporováno 
  
 

Usnesení ZM č. 185/2020 
ZM schvaluje  
návrh plánu činnosti KV pro rok 2020. 
 

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

p. Svobodová rozporovala hlasování k prvnímu usnesení.   

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

p. Kříž navrhl jmenovité hlasování k prvnímu usnesení: 

 
PRO     PROTI    ZDRŽELI SE 

p. Fotr                                            p. Bělohradský    p. Frič 

p. Hocke                                                        p. Kříž    p. Hrubý  

p. Houšková         p. Knížek 

p. Hájek                       p. Polášek 

p. Jiránek         p. Reichl 

p. Kos         p. Roubiček   

p. Kovačičin         p. Špinka 

p. Kunetka 

p. Loukota 

p. Maierová 

p. Miklík 

p. Mlejnek 

p. Svobodová 

p. Uchytil 

p. Weissová 
  
 

Usnesení ZM č. 186/2020 
ZM schvaluje  
závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2020, vyjma bodu č. 9 - Kontrola investiční 
akce „Nová radnice“. ZM vnímá tento bod jako neobjektivně zpracovaný s mnoha nepodloženými 
spekulacemi. ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM další zprávy předkládat do zastupitelstva města 
společně s reakcí kontrolovaných subjektů na zjištění kontrolního výboru. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/7] 
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18. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - Změna zakladatelské listiny společnosti   
 

Rozprava:  

 

Na základě doporučujícího usnesení RM Vám předkládám materiál týkající se navýšení počtu členů v dozorčí radě 

obchodní společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., a to ze stávajících 5 členů na nově 6. K tomuto navýšení 

vede žádost Stavebního bytového družstva Turnov o zastoupení družstva jedním členem v DR společnosti MTT. 

Navrhují člena představenstva SBD Turnov pana Romana Korolevyče. 

 

Diskuse: p. Kříž, p. Špinka, p. Svobodová, p. Maierová, p. Bělohradský, p. Uchytil 

V diskusi zaznělo: Není standardní, aby odběratel byl členem dozorčí rady.; Bylo by lepší, kdyby byl počet členů 

lichý.; Zákon nic takového neříká.; Nemám problém se šesti členy, ale předseda musí mít při nerozhodném hlasování 

rozhodující slovo.; Musela by proběhnout změna stanov. 

 

p. Špinka navrhl usnesení: 

       
ZM rozhoduje  
jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s.r.o. o 
změně zakladatelské listiny tak, že článek Za šesté, odst. C) se nahrazuje tímto novým zněním: 
c) Dozorčí rada  
Zřizuje se sedmičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje a 
odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je možná. 
Působnost dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na 
členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/2/11] - usnesení nebylo schváleno 
  
 

Usnesení ZM č. 187/2020 
ZM rozhoduje  
jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s.r.o. o 
změně zakladatelské listiny tak, že článek Za šesté, odst. C) se nahrazuje tímto novým zněním:  
c) Dozorčí rada 
Zřizuje se šestičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje a 
odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je možná. 
Působnost dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na 
členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/6] 
 
  

19. Parkování na náměstí - informace   
 

Rozprava:  

 

Dovoluji si Vám předložit informativní materiál, který porovnává výběr parkovného na náměstí Českého ráje za 

roky 2018 a 2019, konktrétně za období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 a 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020.  

Od 1. 2. 2019 platí na náměstí Českého ráje režim parkování, který umožňuje ½ hodiny parkování zdarma. 

Stanovený poplatek je platný v pondělí až pátek od 7:00 hod. do 16:00 hod., v sobotu od 8:00 hod. do 11:00 hod.; do 

30 minut zdarma, každá další započatá hodina 50,- Kč. RM tak rozhodla na základě diskuze a navrhla pilotní ověření 

parkování na náměstí Českého ráje na 30 min. zdarma za předpokladu pouze lístkového systému, systému kontroly a 

postihů, navýšení ceníku na 50Kč/hod. RM byla několikrát průběžně během roku 2019 informována o fungování 

tohoto režimu a o snížení výběru parkovného. 

Dle usnesení RM č. 117/2020 ze dne 27. 2. 2020 Vám předkládám informaci o sníženém výběru parkovného na 

náměstí, který má vliv na příjmovou část rozpočtu města, v porovnání stejného období během dvou let. 
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PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Výběr z parkovacích automatů 811.540,- Kč 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Oznámení o přestupku – počet 5, pokuta/výzva celkem 2.500,- Kč 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Platby parkovného přes SMS, celkem 22.760,- Kč 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Náklady – celkem 28.300,- Kč 

1. 2. 2018 – 31. 1. 2019 Příkazy na místě – celkem 10.200,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Výběr z parkovacích automatů 245.275,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Oznámení o přestupku – počet 19, pokuta/výzva celkem 9.500,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Platby parkovného přes SMS, celkem 22.900,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Náklady – celkem 68.300,- Kč 

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 Příkazy na místě 35.800,- Kč 

Rozdíl výběru z parkovacích 

automatů 

566.265,- Kč 

 

Diskuse: p. Hocke, p. Kříž, p. Miklík, p. Loukota 

V diskusi zaznělo: Podporuji parkování zdarma na náměstí, je to služba občanům.; Navrhujeme hodinu zdarma po 

celém městě.; Souvisí to s politikou ANO.; Vybírání parkovného není to klíčové.   

 
p. Kříž navrhl usnesení: 

    
ZM schvaluje  
hodinu parkování po celém Turnově zdarma. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [4/13/7] – usnesení nebylo schváleno 
  
 

Usnesení ZM č. 188/2020 
ZM bere na vědomí  
informaci o porovnání výběru parkovného na náměstí Českého ráje za období únor 2018 až leden 2019 a 
únor 2019 až leden 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
  

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 5. června 2020 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Ing. Tomáš Špinka 

ověřovatel zápisu 

…………………………… 

RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

ověřovatel zápisu 

 


