
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 26. září 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 

 

Navrhovatelé: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík 

Ověřovatelé: Mgr. Jaromír Frič, František Zikuda 

Zapisovatelka: Ing. Jana Chlupová 

Přítomni: Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, 

MUDr. Daniel Hodík, MUDr. Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Karel 

Jiránek, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, MUDr. Lumír 

Mitáček, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš 

Sláma, MSc., Ing. Petr Soudský, Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. 

Jiří Tomášek, Bc. Jan Ulrich, František Zikuda 

Nepřítomni: Ing. Tomáš Tomsa 

Omluveni: Ing. Tomáš Tomsa 

 

K bodu č. 1/Úvod 

Schválení programu 

 

Usnesení ZM č. 173/2013 

ZM schvaluje program zasedání včetně navržených změn. 

(Hlasování:24/0/0) 

 

K bodu č. 2/Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 

Rozhodnutí o projektu hledání strategického partnera 

 

Usnesení ZM č. 174/2013 

ZM po projednání souhlasí s fúzí Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov 

s.r.o. k 31. 12. 2013. 

(Jmenovité hlasování:15/1/10) 

 
Pro: Petr Dvořák 

 Mgr. Jaromír Frič 

 Ing. Tomáš Sláma, MSc. 

 MUDr. Lumír Mitáček 

 Ivan Kunetka 



 Mgr. Martina Pokorná 

 Th. Mgr. Ondřej Halama 

 Eva Kordová 

 PhDr. Hana Maierová 

 MUDr. Martin Hrubý 

MUDr. Jiří Tomášek 

 František Zikuda 

 Mgr. Otakar Špetlík 

 Ing. Tomáš Hocke 

 Ing. Jaromír Pekař 

 

Proti: Ing. Petr Soudský 

 

Zdržel/a se: MUDr. Daniel Hodík 

  Ing. Zdeněk Romany 

  RNDr. Otto Jarolímek 

  Bc. Jan Ulrich 

  Šárka Červinková 

  Tomáš Hudec 

  Milan Kratochvíl 

  Jiří Rezler 

  Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. 

Karel Jiránek 

 

Usnesení ZM č. 175/2013 

ZM pověřuje vedení města uzavřít rámcovou smlouvu o podmínkách převodu 100% podílu ve 

společnosti NEMPRA, spol. s r.o. se společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. dle návrhu. 

(hlasování: 15/2/9) 

 

Usnesení ZM č. 176/2013 

ZM jmenuje do valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. za Město Turnov starostu města 

Ing. Tomáše Hockeho. 

(Hlasování:25/0/1) 

 

Hlasování o členech dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.: 

 

Tajné hlasování navrhuje M. Pokorná. Tajné hlasování bylo zastupiteli schváleno. 

Členy volební komise jsou O. Jarolímek, O. Špetlík 

Zastupitelé navrhují čtyři kandidáty za členy dozorčí rady KNL, a.s. – P. Soudský, T. Hocke, H. 

Maierová, T. Sláma. Kandidáti přijímají kandidaturu na člena dozorčí rady KNL, a.s. 

Tajná volba - ze čtyř navrhovaných kandidátů každý zastupitel napíše maximálně dvě jména, které 

navrhuje do dozorčí rady KNL 

První kolo tajné volby:  

                           T. Hocke   22 hlasů -  zvolen jako první člen dozorčí rady 

      P. Soudský   13 hlasů 

     T. Sláma             10 hlasů 

     H. Maierová         5 hlasů 

 

Druhé kolo tajné volby:  

  H. Maierová odstupuje z kandidatury 

                        P. Soudský   11 hlasů 

  T. Sláma   14 hlasů – zvolen jako druhý člen dozorčí rady  

 



Usnesení ZM č. 177/2013 

ZM pověřuje Ing. Tomáše Hockeho navrhnout za členy dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, 

a.s za město Turnov tyto zástupce: Ing. Tomáš Hocke (hlasování: pro 22), Ing. Tomáš Sláma 

(hlasování: pro14) 

 

Usnesení ZM č. 178/2013 

ZM pověřuje Ing. Tomáše Hockeho navrhnout za člena představenstva Krajské nemocnice Liberec, 

a.s. MUDr. Martina Hrubého. 

(Hlasování:22/0/3) 

 

K bodu č. 2/Majetkové záležitosti 

Projekt „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“    

 

Usnesení ZM č. 179/2013 

ZM schvaluje zahájení výstavby akce „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“ 

1. etapa – koupaliště, infrastruktura a krytý zimní stadion s maximálním limitem 150 mil. 

korun bez DPH a ukládá RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele 

stavby.  

 ZM zároveň ruší usnesení ZM č. 154/2013. 

(Hlasování:17/0/8) 

 

K bodu č. 3/Majetkové záležitosti 

Účast Města v dražbě – ideální polovina vodní elektrárny    

 

Usnesení ZM č. 180/2013 

ZM schvaluje účast města Turnova na dražbě pozemků za účelem jejich koupě 

Č. parcely  výměra (m2)  druh pozemku 

279/2   165   zastavěná plocha a nádvoří 

1824   4268   vodní plocha 

1827   2148   vodní plocha 

3898/2   426   vodní plocha 

zapsané na listu vlastnictví č. 4633 pro KÚ Turnov, obec Turnov za podmínek stanovených v 

dražební vyhlášce Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlem Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha-

Praha1 pod spisovou značkou 140EX 00274/11-054. 

 

Usnesení ZM č. 181/2013 

ZM schvaluje složení dražební jistoty ve výši 1.000.000 Kč. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 182/2013 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a 

pověřuje ho stanovením maximální výše ceny za dražené pozemky a stavby dle podmínek dražební 

vyhlášky. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dražba pozemků, k.ú. Daliměřice 

 

Usnesení ZM č. 183/2013 

ZM bere na vědomí výsledek dražby pozemků, vše k.ú. Daliměřice v ceně 1.570.000,- Kč. 

 

č. parcely  výměra ( m2 )  druh pozemku  

698/24  1975  orná půda  

698/25  1157  orná půda  

698/26  1125  orná půda  

698/27  1404  orná půda  

 (Hlasování:23/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 184/2013 

ZM ukládá finančnímu odboru tuto částku 1.570 000,- Kč zařadit do rozpočtové změny v měsíci 

říjnu 2013.  

(Hlasování:23/0/0) 

 

Navýšení základního kapitálu Městská sportovní Turnov s.r.o. 

 

Usnesení ZM č. 185/2013 
Jediný společník společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana Palacha 

804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, tj. Město Turnov se sídlem 511 01 Turnov, Antonína 

Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu této obchodní 

společnosti takto:I. 

Základní kapitál společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, 

okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, se zvyšuje o částku 200.000.000,-- Kč, slovy: dvě stě miliónů 

korun českých, na celkovou částku základního kapitálu 200.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě miliónů dvě stě 

tisíc korun českých.  

Zvýšení se provede na základě převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka společnosti:  

a) dále popsaným nepeněžitým vkladem o částku 33.592.000,--Kč, slovy: třicet tři miliony pět set devadesát 

dva tisíce korun českých a  

b) dále popsaným peněžitým vkladem v částce 166.408.000,--Kč, slovy: jedno sto šedesát šest miliónů čtyři 

sta osm tisíc korun českých. 

Závazek ke zvýšení vkladu převezme jediný společník společnosti, a to Město Turnov, se sídlem 511 01 

Turnov, Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227. Vklad tohoto společníka bude po zvýšení 

činit: 200.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě miliónů dvě stě tisíc korun českých 

II. 

Důvodem ke zvýšení základního kapitálu MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. je získání hospodářsky 

využitelného majetku touto společností.  

III. 
a) Připouští se a schvaluje se tento nepeněžitý vklad na zvýšení základního kapitálu společnosti: nemovitosti 

dosud zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Turnov, katastrální území 

Turnov, a to:  

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č. 1839/5 zast. plocha a nádvoří  

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č.  1839/13 zast. plocha a nádvoří   

pozemky parc.č. 1818/5 ostatní plocha,  

                parc.č. 1818/9 ostatní plocha,  

                parc.č. 1818/23 zastavěná plocha a nádvoří  

                parc.č. 1818/24 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/31 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/34 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/53 orná půda 

                parc.č. 1818/55 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/56 zastavěná plocha a nádvoří,  

                parc.č. 1839/1 ostatní plocha 



                parc.č. 1839/12 ostatní plocha 

                parc.č. 3500/2 ostatní plocha 

                parc.č. 3500/3 ostatní plocha  

pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 3853-96/2013  

                   parc.č. 1818/89 orná půda 

                   parc.č. 1818/92 zahrada 

                   parc.č. 1819/3 ostatní plocha 

                   parc.č. 3498/4 zast. plocha a nádvoří 

                   parc.č. 3498/5 zast. plocha a nádvoří 

                   parc.č. 3500/4 ostatní plocha,  

pozemek zaměřený geometrickým plánem č 3852-94/2013  - parc.č. 2546/19 ostatní plocha    

pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 3854-97/2013 - parc.č. 3610/4 ostatní plocha  

včetně terénních úprav, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích 

vyhotovených znalcem panem Zdeňkem Bartošem ve výši zjištěné ceny obvyklé  33.592.000,- Kč. 

Jedná se o areál Maškovy zahrady, fotbalový stadión včetně budov v ul. Koškova, hřiště za tratí (bývalé 

škvárové) a sportovní hřiště v ulici 1. máje, v Turnově.  

Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem  Zdeňkem Bartošem, Turnov,1. máje 1166, jmenovaným 

pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.8.2013 čj. 2Nc 273/2013-7, čtyřmi 

znaleckými posudky č. 2469-200/2013 A až B ze dne 18.9.2013, částkou 33.592.000,--Kč (slovy: třicet tři 

miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění nepeněžitého vkladu touto částkou se schvaluje 

a tato částka 33.592.000,--Kč, slovy: třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých, se na 

základě těchto posudků znalce započítává na vklad jediného společníka.   

b) schvaluje se peněžitý vklad ve výši  166.408.000,--Kč, který bude splacen: 

- započtením peněžitých pohledávek společníka vůči společnosti, proti pohledávce společnosti  na splacení 

zvýšení vkladu,  a to pohledávek jediného společníka Města Turnov za společností MĚSTSKÁ 

SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. v celkové výši 4.455.000,--Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta padesát pět tisíc 

korun českých), které vznikly z titulu smluv o bezúročných půjčkách: z 19.3.2012 ohledně půjčky částky 

1.630.000,--Kč, z 10.7.2012 ohledně půjčky částky 125.000,--Kč,  z 19.7.2013 ohledně půjčky částky 

2.700.000,--Kč. Toto započtení pohledávek jediný společník schvaluje. 

- splacením částky 161.953.000,--Kč v dále uvedené lhůtě na účet společnosti. 

IV. 

Závazek ke zvýšení vkladu o částku 200.000.000,--Kč peněžitým i shora citovaným nepeněžitým vkladem se 

zavazuje převzít jediný společník, tj. Město Turnov, jehož vklad do společnosti bude po zvýšení činit: 

200.200.000,--Kč, slovy: dvě stě miliónů dvě stě tisíc korun českých. Lhůta pro převzetí závazku ke zvýšení 

vkladu se stanoví do 31.12.2013 (do třicátého prvního prosince roku dva tisíce třináct), a lhůta pro splacení 

vkladu se stanoví: 

- nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního 

rejstříku, 

- peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 5 let od zápisu nové výše základního kapitálu do 

obchodního rejstříku. 

 (Hlasování:25/0/1) 

 

Odkoupení pozemku od Tělovýchovné jednoty Turnov o. s. 
V rámci zajištění ochrany atletického stadionu a přilehlých sportovišť ve Skálově ulici TJ Turnov a 

Městská sportovní Turnov s.r.o. zvažuje dlouhodobě výstavbu oplocení mezi budovou TJ a domem čp. 

562. V rozpočtu města je vyčleněna v kapitole MST s.r.o. částka ve výši 100 tis Kč na příspěvek na 

výstavbu tohoto oplocení. 

V rámci jednání s vlastníkem pozemku Tělovýchovnou jednotou Turnov o.s. byla upřesněna trasa 

oplocení a zároveň bylo jednáno o možnosti odkoupení oploceného pozemku městem Turnov.  Jedná se 

o část pozemku  p.č. 601/1 v k.ú. Turnov o přibližné výměře 300m2. 

 

Usnesení ZM č. 186/2013 

ZM schvaluje záměr odkoupení části pozemku p.č. 601/1 v k.ú. Turnov od Tělovýchovné jednoty 

Turnov o.s., za cenu ve výši 300 Kč/m2. 

(Hlasování:22/0/0) 

 



Majetkové vypořádání pozemků v ul. 5. května, ul. Husova, ul. Žižkova, ul. Antonína Dvořáka, 

Výšinka, Na Kamenci 

 

Usnesení ZM č. 187/2013 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicemi II/283 (ul. 5. května), III/2831 (ul. 

Husova, Žižkova) a III/28315 (ul. Ant. Dvořáka, Výšinka, Na Kamenci) z vlastnictví Města Turnov 

do vlastnictví Libereckého kraje se správou majetku Krajská správa silnic Libereckého kraje, 

příspěvková organizace, a to:  

dle geometrického plánu č. 3593B-88/2011 pozemky sloučené do parc.č. 2904/1 ost. pl. o výměře 

681 m2,  k.ú. Turnov a dle geom. plánu č. 817-88/2011 pozemek sloučený do parc.č. 2249/1 ost.pl. 

o výměře 97 m2, k.ú. Bělá u Turnova  

dle geometrického plánu č. 3803-501/2013 pozemky parc.č. 3874/1 ost.pl. o výměře 1533 m2 

                                                                                      parc.č. 3874/1 ost. pl. o výměře 2455 m2                 

                                                                                      parc.č. 3874/10 ost.pl. o výměře 6 m2 

dle  geometrického plánu č. 3788-63/2013-1 pozemky parc.č. 1530/11 ost. pl. o výměře 5 m2 

                                                                                       parc.č. 1530/14 ost.pl. o výměře 42 m2 

                                                                                       parc.č. 1615/2 ost. pl. o výměře 57 m2      

vše v katastrálním území Turnov. 

ZM schvaluje bezúplatné přijetí pozemků, na kterých jsou vybudované chodníky a případně 

městská zeleň v ul. 5. května, ul. Ant. Dvořáka, Výšinka a v ul. Alej Legií, Turnov, z vlastnictví 

Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov, a to: 

dle geometrického plánu č. 3593B-88/2011 

část p.p.č. 3877/1 díl m3 o výměře 23 m2 sloučenou do p.p.č. 1241/2 

část p.p.č. 2904 díl p2 o výměře 95 m2 sloučenou do p.p.č. 2904/2   

část p.p.č. 3877/1 díl 1l + g1 o výměře 27 m2 sloučenou do p.p.č. 2961/13 

část p.p.č. 3877/1 díl n4 + y1 o výměře 8 m2 sloučenou do p.p.č 2963/1 

část p.p.č. 3877/1 díl t1 + z1 o výměře 80 m2 sloučenou do p.p.č. 2963/2 

část p.p.č. 2966/3 o výměře 77 m2 sloučenou do p.p.č. 2966/3 

část p.p.č. 3877/1 díl h4 + t4 o výměře 22 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/11 

část p.p.č. 3877/1 díl r3 o výměře 16 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/12 

část p.p.č. 3877/1 díl i3 o výměře 90 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/13 

část p.p.č. 3877/1 díl d3 + f3 o výměře 39 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/14    

část p.p.č. 2966/3 díl a3 o výměře 71 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/15 

část p.p.č. 3877/1 díl b3 + x2 o výměře 453 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/15 

část p.p.č. 3877/1 o výměře 215 m2 sloučenou do nové p.p.č. 3877/16                                                           

část p.p.č. 2966/3 díl s4 o výměře 1 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/17 

část p.p.č. 3877/1 díl y2 o výměře 25 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/17 

část p.p.č. 2904 díl v2 o výměře 1 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/18 

část p.p.č. 3877/1 díl w2 o výměře 81 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/18 

část p.p.č. 2904 díl u2 o výměře 5 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/19 

část p.p.č. 3877/1 díl t2 o výměře 42 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/19 

část p.p.č. 2904 díl r2 o výměře 25 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/20 

část p.p.č. 3877/1 díl s2 o výměře 51 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/20 

část p.p.č. 3877/1 díl n1 o výměře 42 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/21 

část p.p.č. 3877/1 díl g1 o výměře 389 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/22 

část p.p.č. 3877/1  o výměře 247 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/23 

část p.p.č. 3877/1 díl a1 + y o výměře 110 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/24 

část p.p.č. 3877/1 díl g+i o výměře 67 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/2 

část p.p.č. 3877/1 díl b4+c4 o výměře 108 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/4 

část p.p.č. 3877/1 díl t o výměře 131 m2 sloučenou do p.p.č. 3877/5 

část p.p.č. 3877/1 díl q3 o výměře 7 m2 sloučenou do p.p.č 3878/4 

vše v katastrálním území Turnov 



 

dle geometrického plánu č. 817-88/2011  

pozemky parc.č. 2249/2 ost.pl. o výměře 297 m2  

                parc.č. 2249/3 ost.pl. o výměře  12 m2                                                                                                                

                parc.č. 2249/4 ost.pl. o výměře 12 m2 

                parc.č. 2249/5 ost.pl. o výměře 2 m2 

                parc.č. 2249/6 ost.pl. o výměře 46 m2 

vše v katastrálním území Bělá u Turnova 

 

dle geometrického plánu č. 3788/63/2013-1  

pozemky parc.č. 1530/1 ost. pl. o výměře 11 m2 

                parc.č. 1530/9 ost. pl. o výměře 1 m2 

                parc.č. 1530/12 ost. pl. o výměře 41 m2 

                parc.č. 1530/13 ost.pl. o výměře 40 m2 

                parc.č. 1530/16 ost. pl. o výměře 83 m2 

                parc.č. 1530/17 ost. pl. o výměře 30 m2 

                parc.č. 1530/18 ost. pl. o výměře 122 m2 

                parc.č. 1530/19 ost. pl. o výměře 32 m2 

                parc.č. 3880/4 ost. pl. o výměře 80 m2 

                parc.č. 3880/5 ost. pl. o výměře 520 m2 

                parc.č. 3880/8 ost. pl. o výměře 209 m2 

                parc.č. 3880/9 ost. pl. o výměře 119 m2 

                parc.č. 3880/10 ost. pl. o výměře 28 m2 

                parc.č. 3880/11 ost. pl. o výměře 1051 m2 

                parc.č. 3880/12 ost. pl. o výměře 381 m2 

                parc.č. 3880/13 ost. pl. o výměře 1 m2 

                parc.č. 3880/14 ost. pl. o výměře 134 m2 

                parc.č. 3880/15 ost. pl. o výměře 102 m2 

                parc.č. 3880/16 ost. pl. o výměře 29 m2 

                parc.č. 3880/17 ost. pl. o výměře 7 m2 

                parc.č. 3880/18 ost. pl. o výměře 218 m2 

                parc.č. 3880/19 ost. pl. o výměře 84 m2 

 

                parc.č. 3880/20 ost. pl. o výměře 29 m2 

                parc.č. 3880/21 ost. pl. o výměře 167 m2 

                parc.č. 3880/22 ost. pl. o výměře 1253 m2 

                parc.č. 3880/23 ost. pl. o výměře 31 m2 

                parc.č. 3880/24 ost. pl. o výměře 322 m2 

                parc.č. 3880/25 ost. pl. o výměře 53 m2 

vše v katastrálním území Turnov 

 

dle geometrického plánu č. 3701-106/2012 

pozemky parc.č. 3875/4 ost. pl. o výměře 1 m2 

                parc.č. 3875/5 ost. pl. o výměře 10 m2 

                parc.č. 3875/6 ost. pl. o výměře 7 m2 

                parc.č. 3875/7 ost. pl. o výměře 856 m2 

vše v katastrálním území Turnov 

(Hlasování:21/0/0) 

 

 

 

 



Směny pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko 

 

Usnesení ZM č. 188/2013 

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 1004/23 o výměře 486m2, pozemku parc.č. 1004/25 o 

výměře 65m2 a pozemku parc.č. 2898/11 o výměře 200m2 za pozemek parc.č. 1004/22 o výměře 

514m2 a pozemku parc.č. 1004/26 o výměře 2m2, vše k.ú. Turnov s manželi Formánkovými, Praha, 

včetně doplatku od manželů Formánkových ve výši 167.005,-Kč. Veškeré náklady spojené s touto 

směnou pozemků budou hrazeny smluvními stranami napůl. 

ZM schvaluje směnu pozemku v podílovém spoluvlastnictví paní Jany Černé a pana Jana Trejbala 

parc.č. 1004/24 o výměře 395m2, k.ú. Turnov za pozemek ve vlastnictví města Turnov parc.č. 

988/14 o výměře 134m2, k.ú. Turnov, včetně doplatku městu Turnov ve výši 29.884,-Kč od pana 

Jana Trejbala a paní Jany Černé. Veškeré náklady spojené s touto směnou pozemků budou hrazeny 

smluvními stranami napůl. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Prodej zbytkových pozemků na Kotlerově nábřeží, Turnov 

 

Usnesení ZM č. 189/2013 

ZM schvaluje prodej pozemků  parc.č. 2735/2 a 2735/3 o celkové výměře 27 m2, k.ú. Turnov do 

vlastnictví společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice za kupní cenu ve výši         

500,-Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a  uhrazení všech nákladů s prodejem 

spojených. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Změna v příspěvku pro školní chatu Paseky 

 

Usnesení ZM č. 190/2013 

ZM ruší investiční příspěvek 50 000,-Kč na opravu střechy domu čp. 151 na st.p. 117 v k.ú. Paseky 

nad Jizerou a schvaluje neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů za energie v domě čp. 

151 na st.p. 117 v k.ú. Paseky nad Jizerou ve výši 50 000,-Kč pro Sdružení rodičů a přátel dětí, 

školní chata při gymnáziu a 1. Základní škole Jana Palacha 804 Turnov. 

(Hlasování:26/0/0) 

 

 

K bodu č. 4/ Odpadové hospodářství 

Systém odpadového hospodářství 

 

Usnesení ZM č. /2013 

ZM schvaluje úpravu odpadového hospodářství v Turnově rozšířením pytlového sběru 

separovaného odpadu (papír, směsné plasty, tetrapak, směsné kovy) s poskytováním úlevy 

z poplatku od 1. 1. 2014 dle varianty II (papír 1,00Kč/kg, plast 3,50Kč/kg, tetrapak 3,50Kč/kg). 

(Hlasování:12/0/11) - usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 191/2013 

ZM schvaluje úpravu odpadového hospodářství v Turnově rozšířením pytlového sběru 

separovaného odpadu (papír, směsné plasty, tetrapak, směsné kovy) s poskytováním úlevy 

z poplatku od 1. 1. 2014 dle varianty I (papír 0,50Kč/kg, plast 1,50Kč/kg, tetrapak 1,50Kč/kg). 

(Hlasování:18/0/5) 

 

 

 

 



Usnesení ZM č. 192/2013 

ZM ukládá finančnímu odboru připravit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů s úpravou poskytování úlev dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 193/2013 

ZM ukládá Technickým službám Turnov, s.r.o. ve spolupráci s FO a OŽP zajistit potřebné 

technické vybavení pro zajištění fungování pytlového sběru a poskytování slevy z poplatku. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

ZM schválilo předsunout tento bod za bod 4 

 

Čestné občanství, Cena obce, Medaile starosty/starostky města 

 

Usnesení ZM č. 194/2013 

ZM uděluje čestné občanství Města panu Josefu Kunetkovi. 

(Hlasování:20/0/6) 

 

Usnesení ZM č. 195/2013 

ZM schvaluje Pravidla pro udělování ocenění – medaile starosty/starostky města. 

(Hlasování:26/0/0) 

 

K bodu č. 5/Příspěvky občanů 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 6/VHS, s. r. o. 

Aktuální informace 

 

Usnesení ZM č. 196/2013 

ZM bere na vědomí zprávu o aktivitách Vodohospodářského sdružení Turnov, s. r. o. v roce 2013 a 

výhledu na rok 2014 

(Hlasování:20/0/1) 

 

K bodu č. 7/Stížnost na stavební úřad v Turnově 

Kauza paní Skrbkové, pana Kadavého a pana Matějky 

 

Usnesení ZM č. 197/2013 

ZM po projednání bere na vědomí informace o kauze paní Skrbkové – pana Kadavého a pana 

Matějky. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 8/Sociální oblast 

Fond na podporu sociální oblasti 

 

Usnesení ZM č. 198/2013 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnova takto: 
1. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov    50.000,- Kč  

2. Most k naději, o.s.         80.000,-Kč  

3. Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.       20.000,-Kč  

4. FOKUS Turnov         20.000,- Kč  

5. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Turnov   8.000,- Kč  

6. Zdravý zoubek, o.s. Liberec       5.000,-Kč  

7. „D“ občanské sdružení, Liberec       12.000,-Kč  

8. Centrum pro rodinu Náruč, Turnov       40.000,- Kč  

9. SLUNCE VŠEM, o.s. Turnov       60.000,- Kč  

10. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje     5.000,- Kč  

 (Hlasování:21/0/0) 

 

 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 -2015 - aktualizace 

 

Usnesení ZM č. 199/2013 

ZM schvaluje doplnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 dle 

předloženého materiálu. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

K bodu č. 9/Ostatní 

Zajištění přenosů ze zastupitelstva města 

 

Usnesení ZM č. 200/2013 

ZM pověřuje starostu města zajištěním přenosu z jednání zastupitelstva města Turnova formou 

základní varianty s náklady na zřízení ve výši 27 tis. Kč a provozem 14 tis. Kč ročně. 

(Hlasování:19/0/4) 

 

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže 

 

Usnesení ZM č. 201/2013 

ZM schvaluje poskytnutí dotace z příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro Vzdělávací 

centrum Turnov o.p.s., Jana Palacha 804, 511 01 Turnov, ve výši 9.500,-- Kč, na aktivitu „Fyzika a 

základy techniky“. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Otakar Špetlík 

       starosta                 místostarosta 
 
 


