
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 25. dubna 2013 
 
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 

 

K bodu č. 1/Úvod 

Návrh Mgr. Špetlíka: 

- příspěvky občanů bude bod č. 6 a tím dojde k přečíslování následujících bodů, doplnění bodu 

č. 10 Ostatní – Elektronická aukce energií pro domácnosti (návrh TOP 09), příspěvky občanů 

přesunuty před přestávku 

 

Usnesení č. 79/2013 

Program jednání ZM byl schválen s výše uvedenými změnami. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Přišel zastupitel Karel Jiránek. 

 

K bodu č. 2/Parkování ul. Nádražní 

Nádražní ulice, záměr placeného parkování  

V diskuzi zazněly tyto názory: ustanovit parkování na 30 min. zdarma na lístek, bez zpoplatnění 

budou lístky dalším finančním nákladem, parkovné je nejenom regulací zaparkovaných vozidel, 

ale i významným zdrojem financí pro zřízení dalších parkovacích míst, parkovací kotouče mají 

problematický systém dokazování přestupku, v okolí Nádražní ulice a Turnova II není dostatek 

bezplatných nebo přijatelně zpoplatněných parkovacích míst pro celodenní parkování, je nutné 

akcentovat problematické zásobování – vozy stojí v komunikaci a dochází ke zbytečným 

zácpám, problém s dlouhodobým odstavením vozidel, místní občané petice – většina obyvatel si 

nepřeje zpoplatnění. 

 

Usnesení č. 80/2013 

ZM bere na vědomí záměr zpoplatnění Nádražní ulice a ukládá dopravní komisi zpracovat nové 

návrhy řešení dopravy v klidu v této lokalitě. 

(Hlasování:15/2/4) 

 

K bodu č. 3/Aktualizace strategického plánu 

Aktualizovaný Strategický plán města Turnova na období 2013-2020 

V diskuzi zazněly tyto názory: vytipovat priority vůči následujícímu funkčnímu období ZM, 

vytipovat projekty v rámci dalšího programovacího období, spolupracovat na aktualizaci 

strategie rozvoje Libereckého kraje. 

 

Usnesení č. 81/2013 

ZM schvaluje aktualizovaný Strategický plán města Turnova na období 2013-2020. 

(Hlasování:21/0/0) 



K bodu č. 4/Problematika developerských projektů v Turnově 

Problematika developerských projektů v Turnově – obchodní centra 

 

V diskuzi zaznělo: úvaha o koupi pozemku Koňského trhu s následným převedením na park a 

řízenou výstavbu, město by nemělo zasahovat do již v minulosti schváleného projektu, ohrožení 

drobných živnostníků v centru města, otázky nad dostavbou proluky Sobotecká, doprava v okolí 

Šroubáren, zachování ordinací, architektonické ztvárnění objektů. 

 

Usnesení č. 82/2013 

ZM bere na vědomí prvotní informaci o obnovené aktivitě developerů týkající se stavby 

obchodního centra na Koňském trhu. 

(Hlasování:20/0/2) 

 

Usnesení č. 83/2013 

ZM bere na vědomí prvotní informaci o studii obchodního centra Tesco v prostoru Šroubáren a 

ukládá ORM na příští jednání ZM předložit problematiku územního plánu ve vztahu k této studii 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Usnesení č. 84/2013 

ZM bere na vědomí problematiku možného prodeje nevyužitého pozemku v areálu Maškovy 

zahrady. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

K bodu č. 5/Finanční záležitosti 

Dlouhodobý úvěr ve výši 60 mil. Kč 

 

Usnesení č. 85/2013 

ZM bere na vědomí podmínky vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci pro otevřené 

nadlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: „Dlouhodobý úvěr 

města Turnov ve výši 60 mil. Kč“. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Městská sportovní Turnov, s. r. o., poskytnutí půjčky 

 

Usnesení č. 86/2013 

ZM schvaluje poskytnutí půjčky Městské sportovní Turnov, s. r. o. ve výši 2 700 tis. Kč, a to bez 

zajištění. Splátka půjčky bude součástí vkladu do základního kapitálu Městské sportovní Turnov, 

s.r.o. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 6/Příspěvky občanů 

p. Marešová – výstavba obchodního centra Tesco ve stávajícím prostoru Šroubárna a.s. 

(případné rozšíření Bezručovy ulice v této souvislosti), upozornění na záměr uspořádání petice 

Diskuze: T. Hocke, H. Maierová 

 

V diskuzi zaznělo: město se nechystá Bezručovu ulici rozšiřovat, předpokládaná intenzita 500 

osobních automobilů/den, 1 kamion/den, sousedé budou účastníky územního a stavebního řízení, 

je to lepší pozice z hlediska práva, než uspořádání petiční akce. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 



K bodu č. 7/Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 

Informace o vývoji hospodaření, rekonstrukce budovy bývalého dětského oddělení -PNT s.r.o. 

 

V diskuzi bylo popsáno řešení problematiky výběrového řízení na radě města, dopady úhradové 

vyhlášky, důvod přijetí kontokorentního úvěru. 

 

Usnesení č. 87/2013 

ZM bere na vědomí informace o vývoji financování Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. v roce 

2013. 

(Hlasování:20/0/1) 

 

Usnesení č. 88/2013 

ZM souhlasí s ručením města do výše 15mil Kč za přijatý kontokorentního úvěru pro Panochovu 

nemocnici Turnov, s.r.o. 

(Hlasování:18/0/4) 

 

Usnesení č. 89/2013 

ZM bere na vědomí informace o problematice rekonstrukce budovy bývalého dětského oddělení 

Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

K bodu č. 8/Rozdělení příspěvků ostatním organizacím 

Příspěvky spádovým obcím 

 
 

DOTACE SPÁDOVÝM OBCÍM pro rok 2013  

Organizace  Účel žádané 

částky  

Celkové náklady  Požadováno  Návrh 2013  

Mikroregion Jizera  protidrogová 

prevence  

25 000 Kč  25 000 Kč  20 052 Kč  

Mikroregion 

Český ráj  

protidrogová 

prevence  

9 200 Kč  9 200 Kč  7 380 Kč  

Mikroregion 

Tábor  

protidrogová 

prevence  

8 000 Kč  8 000 Kč  6 417 Kč  

Mikroregion 

Podkozákovsko  

protidrogová 

prevence  

20 136 Kč  20 136 Kč  16 151 Kč  

CELKEM  62 336 Kč  62 336 Kč  50 000,- Kč  

 

 

Usnesení č. 90/2013 

ZM schvaluje rozdělení dotací do veřejných rozpočtů územní úrovně dle návrhu. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení č. 91/2013 

ZM pověřuje vedení města sepsáním dohody o dodržování účelovosti dotace spádovým obcím 

vč. její kontroly.  

(Hlasování:19/0/0) 

 

 

 

 

 

 



Příspěvky cizím subjektům 
 

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST SPOLKŮ v roce 2013  

Název spolku  Příspěvek 2012  Žádost 2013  Návrh na příspěvek  
Český kynologický svaz  16 000,00 Kč  18000,-  16 000,00 Kč  

Český svaz chovatelů I.  16 000,00 Kč  17000,-  16 000,00 Kč  

Český svaz chovatelů II.  6 000,00 Kč  7 000,-  6 000,00 Kč  

Český svaz včelařů ZO 

Turnov  

6 000,00 Kč  10 000,00 Kč  10 000,00 Kč  

Domov pro kočky a jiná 

zvířata v nouzi  

5 000,00 Kč  5000,-  5 000,00 Kč  

JK Mira Hnanice  0,00 Kč  0,00 Kč  0,00 Kč  

Klub mladých filatelistů  3 000,00 Kč  45 000,00 Kč  10 000,00 Kč  

Klub přátel železnic Českého 

ráje  

10 000,00 Kč  40 000,-  10 000,00 Kč  

Konfederace politických 

vězňů  

19 000,00 Kč  19 000,-  19 000,00 Kč  

Klub vojáků v záloze Turnov  2 000,00 Kč  2000,-  2 000,00 Kč  

Místní skupina Českého červ. 

Kříže Turnov  

3 000,00 Kč  3000,-  3 000,00 Kč  

Myslivecké sdružení 

Vesecko  

12 000,00 Kč  12 000,-  12 000,00 Kč  

Spolek rodáků a přátel 

Turnova  

10 000,00 Kč  10 000,-  10 000,00 Kč  

Svaz diabetiků ČR  3 000,00 Kč  0,00 Kč  0,00 Kč  

Svaz postižených civil. 

choroba-mi v ČR  

20 000,00 Kč  20 000,-  20 000, 00 Kč  

TJ Český ráj- Skaláku 2012 - 

sběr odpadků  

20 000,00 Kč  20 000,-  20 000,00 Kč  

Přípravný výbor Jubilea 

SZTŠ Turnov  

10 000,00 Kč  0,00 Kč  0,00 Kč  

SUPŠ  5 000,00 Kč  0,00 Kč  0,00 Kč  

Náruč  13 000,00 Kč  0,00 Kč  0,00 Kč  

Celkem rozděleno  167 000,00 Kč  0,00 Kč  159 000,-  
 

Usnesení č. 92/2013 

ZM schvaluje příspěvky cizím subjektům na rok 2013 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 9/Odměny medailistům 

 
Jméno a přijmení  umístění    Varianta C  
Jana Omová 

(ROB)  

MS 2. a 3.místo    5 800  

Michaela Gomzyk 

Omová (ROB)  

MS 3x 1.místo    8 700  

Jakub Oma (ROB)  MS 1.,2.,3.místo    8 700  

Jan Kazda (Kick 

box)  

MS 3. místo    4 700  

Petr Kazda (Kick 

box)  

MS 3. místo    4 700  

Anna Štičková 

(OB)  

ME 1.,2. místo    8 700  

Tomáš Dlabaja 

(OB)  

MS 1. místo    8 700  

celkem    50 000  



Usnesení č. 93/2013 

ZM schvaluje odměny medailistům za rok 2012 ve variantě B. 

(Hlasování:6/2/14) – usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení č. 94/2013 

ZM schvaluje odměny medailistům za rok 2012 dle návrhu ve variantě C. 

(Hlasování:19/2/1) 

 

K bodu č. 10/Ostatní 

Vytvoření kontaktního místa a zorganizování elektronické aukce na dodávku energií (elektřina, 

plyn) pro domácnosti obyvatel Města Turnov. 

 

V diskuzi byl objasněn postup, záměr a možné dopady elektronické aukce na město a na 

zúčastněné občany. 

 

Usnesení č. 95/2013 

ZM bere na vědomí předloženou informaci o možnosti organizovat elektronickou aukci na 

dodávku elektrické energie a plynu pro domácnosti a ukládá starostovi města na příštím ZM 

podat informace o organizačním zajištění této akce. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

 

Ostatní 

K. Jiránek – stavba 28. října – zábor prostranství firmou pro stavební činnost (parkoviště – 

složené trubky) 

 

J. Frič – zajištění bezpečnosti v ranní špičce pro děti a chodce na Havlíčkově náměstí a v ul. 28. 

října v souvislosti s probíhající stavbou. 

 

Š. Červinková – bourání starých jatek, návrhy ohledně Koňského trhu, parčík mezi mosty 

Diskuze: Mgr. Špetlík, PhDr. Maierová 

 

PhDr. Maierová – pozvánka na zahájení turistické sezony na Maloskalsku v sobotu 27. dubna 

2013 a program na státním zámku Sychrov, 4. 5. akce v Rovensku – skupina Antimony, 

kniha o profesoru Šimákovi – křest v pátek 10. 5. v Muzeu Českého ráje 

 

K. Jiránek – úklid komunikace 

 

Ing. Hocke – pozvánka na oslavy Dne osvobození ve Skálově ulici před Sokolovnou, kampaň 

Vlajka pro republiku 

28. května Memoriál Ludvíka Daňka 

29. května beseda o turnovské nemocnici s občany 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Otakar Špetlík 

        starosta                        místostarosta 
 


