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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27. srpna 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: 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, 
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, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef 
Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník  
úřadu: 
 

Zapisovatelka: 
 

Ověřovatelé: 

Lukáš Bělohradský, Jiří Kos, Ing. Tomáš Roubíček 
 

Lukáš Bělohradský, Jiří Kos, Ing. Tomáš Roubíček 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Radka Vydrová 
 

Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Michal Loukota 

 
 

 

1. Úvod   
Usnesení ZM č. 231/2020 

ZM schvaluje  
navrhovaný program jednání s předřazením bodu č. 10 před bod č. 3. 
 

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

2. Převod pozemků pro plánovanou rekonstrukci Průmyslové ulice   
 

Usnesení ZM č. 232/2020 
ZM schvaluje  
převzetí majetku formou daru na základě Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a Darovací smlouvy od 
Libereckého kraje. Po realizaci projektu "Rekonstrukce Průmyslové ulice" budou převedeny části 
pozemků p. č. 905/1, o předpokládané výměře 30,37 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a část 
pozemku p. č. 1048/25, o předpokládané výměře 41,58 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, oba v 
obci Ohrazenice a katastrálním území Ohrazenice u Turnova, a dále část pozemku p. č. 3905/2, o 
předpokládané výměře 13,63 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, v obci Turnov a katastrálním 
území Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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10. Nákup pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu   
 

Usnesení ZM č. 233/2020 
ZM bere na vědomí  
obsah nabídky obchodní společnosti Josef PLÁTEK spol. s r. o., Koňský trh 205, 511 01 Turnov, zapsaných 
na LV č. 4598 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, vůči městu Turnov, na 
prodej nemovitostí, a to:  
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2, jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
za smluvní cenu 35.000.000 Kč, za částečné návratnosti části kupní ceny v prvních pěti letech formou 
nájemného (sjednaný nájem na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2024 za nájemné 50.000 Kč měsíčně). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
  

Usnesení ZM č. 234/2020 
ZM bere na vědomí  
obsah znaleckého posudku zpracovaný obchodní společností STATIKUM s. r. o., znaleckým ústavem 
jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 125, 612 00 Brno, s 
odhadní cenou nemovitostí  
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2, jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
celkem 14.900.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
  

Usnesení ZM č. 235/2020 
ZM bere na vědomí  
obsah právního stanoviska AK Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové s právní analýzou možnosti zakoupení 
nemovitostí  
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2, jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
za podmínek nabídky obchodní společnosti Josef PLÁTEK spol. s r. o., Koňský trh 205, 51 101 Turnov, 
zapsaných na LV č. 4598 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, tj. za smluvní 
cenu 35.000.000 Kč, ve vztahu k platné právní úpravě zákona o obcích. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
  

Usnesení ZM č. 236/2020 
ZM schvaluje  
zakoupení nemovitostí doposud ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti Josef PLÁTEK spol. s r. o., 
Koňský trh 205, 511 01 Turnov, zapsaných na LV č. 4598 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, 
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Liberecký kraj, Česko, do vlastnictví města Turnov, formou uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitostem, a to konkrétně k nemovitostem:  
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2, jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
z důvodu existence a definování důležitého zájmu města ve smyslu ustanovení § 38, odst. 1 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), spočívající v 
a) získání přímého vlastnického vlivu města na rozsáhlý funkční celek nemovitostí přímo navazující na 
centrum města,  
b) získání vlivu města jako vlastníka na estetiku dané lokality, 
c) získání přímého vlivu na všechny budoucí komerční i nekomerční investice v dané lokalitě mj. ve 
vztahu k charakteru pozemků (ochranné pásmo vodního zdroje), 
d) získání možnosti realizovat stavby lokálního veřejného zájmu,  
e) v budoucnu vytvoření potenciálních možností pro příjmy města z dané lokality (pronájmy, prodeje),    
f) možnost realizovat za využití předmětných nemovitostí základní cíle samosprávy v oblasti bydlení, 
služeb, dopravy, veřejného prostoru, parkování a jiných v blízkosti centra města, 
g) rozvoji majetku města v oblasti nemovitostí,  
h) ojedinělosti aktuální nabídky, jež nemusí být v budoucnu opakována 
za navrhovanou kupní cenu 35.000.000 Kč, slovy Třicetpětmilionůkorunčeských. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
  

Usnesení ZM č. 237/2020 
ZM schvaluje  
pronájem nemovitosti - areálu pily na Koňském trhu specifikovanou: 
•pozemek parc. č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 957 m2 , jehož je součástí průmyslový 
objekt;  
•pozemek parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2 , jehož součástí je stavba č. p. 205; 
průmyslový objekt;  
•pozemek parc. č. 246, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 476 m2;  
•pozemek parc. č. 247/7, zahrada, o výměře 567 m2   
ve prospěch pronajímatele  - obchodní společnosti Josef PLÁTEK, spol. s r. o. se sídlem Koňský trh 205, 
511 01 Turnov, IČ: 44684291, jako nájemce na dobu určitou pěti let za nájemné ve výši 3.000.000 Kč 
(slovy: třimilionykorunčeských) plus DPH ve výši 630.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/4] 
 
 

3. Schválení smlouvy o úvěru ve výši 35 mil. Kč   
 

Usnesení ZM č. 238/2020 
ZM schvaluje  
přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 35 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru od Komerční 
banky, a. s. dle § 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na financování 
nákupu pozemků p. č. 242,244,246 a 247/7 (areál Koňský trh) v roce 2020 se splatností do 31. 12. 2025. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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4. Informace o stavbě S5, dalších strategických dopravních stavbách a studie 

posouzení dopravního systému ve městě Turnov   
 

Usnesení ZM č. 239/2020 
ZM bere na vědomí  
informaci o stavbě silnice I/35 Turnov - Úlibice, dalších strategických dopravních stavbách a studii 
posouzení dopravního systému ve městě Turnově. 
 

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

Usnesení ZM č. 240/2020 
ZM pověřuje  
starostu města Ing. Tomáše Hockeho, aby seznámil Ředitelství silnic a dálnic ČR Správu Liberec a 
představitele Libereckého kraje se studii posouzení dopravního systému ve městě Turnově a dále jednal 
o přípravách strategických dopravních staveb na katastru města. 
 

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

5. Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol   
 

Usnesení ZM č. 241/2020 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Turnov, s 
účinností od 1. 10. 2020. 
 

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

6. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - I. etapa intenzifikace 

ČOV   
Usnesení ZM č. 242/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 12 mil. Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 
Turnov, IČ 49295934 na intenzifikace ČOV – I. etapa v Turnově se zařazením druhé splátky dotace ve výši 
4mil. Kč do rozpočtu města pro rok 2021 a třetí splátky dotace ve výši 4 mil. Kč do rozpočtu města pro 
rok 2022. 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) – [21/0/0] 
 
  

7. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - VII. etapa VH sítě v BZ 

Hruštice - Károvsko   
Usnesení ZM č. 243/2020 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 3 176 900 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské 
sdružení Turnov, IČ 49295934 na VII. etapu výstavby vodohospodářských sítí v bytové zóně Hruštice – 
Károvsko. 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) – [21/0/0] 
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8. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2019   
 

Usnesení ZM č. 244/2020 
ZM bere na vědomí  
Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2019. 
 

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

9. Greenway Jizera - spolufinancování úseku Přepeře-Příšovice   
 

Usnesení ZM č. 245/2020 
ZM schvaluje  
na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – 
Svijany z 20. listopadu 2017 a schváleného systému financování s koeficientem redukce 0,3 
spolufinancování realizovaného úseku - akce "Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce 
Přepeře" ve výši 507.558,- Kč. Finanční příspěvek Města Turnov bude v plné výši poukázán Obci 
Příšovice, která se následně dle vzájemné smlouvy vypořádá s Obcí Přepeře. 
 

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

Usnesení ZM č. 246/2020 
ZM ukládá  
zařadit částku 507.558 Kč na spolufinancování realizovaného úseku - akce "Cyklostezka podél silnice 
II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře" do RO č. 3 pro rok 2020. 
 

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

11. Příspěvky občanů   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. září 2020 

 

 

 

 

 …………………………………………  ………………………………………. 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 

 


