
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 30. ledna 2014   
 
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 

Změna programu: 

T. Hocke navrhuje stažení části bodu č. 2 prodej ve Františkánské zahradě (důvodem je cena za 

nemovitosti, před rozhodnutím lépe provést posudek). Do bodu č. 2 majetkových záležitostí zařazen 

bod snížení ceny budovy č.p. 256 v Tázlerově ulici (je zájemce o koupi této nemovitosti) 

O. Špetlík doplňuje do bodu č. 7 Přehled poskytnutých příspěvků pro zahraniční spolupráci za rok 

2013. 

 

Přítomno 21 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Usnesení ZM č. 1/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva včetně navrhovaných změn 

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 2 Majetkové záležitosti 

Malý Rohozec, darování pozemku, VHS Turnov 

 

Usnesení ZM č.  /2014 

ZM schvaluje darování pozemku st.p.č. 247 o výměře 49m2 a pozemku parc.č. 53/5 o výměře 

36m2, oba k.ú. Malý Rohozec Vodohospodářskému sdružení Turnov. 

(Hlasování:12/7/2) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Prodej pozemku par.č. 2646/6, k.ú. Turnov zastavěného domem čp. 1386, ul. Družstevní Turnov 

 

Usnesení ZM č. 2/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2646/6, k.ú. Turnov zastavěného bytovým domem čp. 1386, 

Turnov, ul. Družstevní za cenu obvyklou ve výši 500,- Kč/m2 a nákladů s prodejem spojených, do 

podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v tomto domě. Velikost spoluvlastnického 

podílu na pozemku pro jednotlivé majitele bytových jednotek v domě čp. 1386 Turnov je totožná se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a to následovně pro jednotlivé majitele 

bytových jednotek dle přiloženého návrhu: 

 

XXXXXXXXXXXX – spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 655/4345 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 615/4345 

(Hlasování:20/0/1) 

 

Prodej zbytkových pozemků v ul. Kudrnáčova, Turnov 

 

Usnesení ZM č. 3/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1908/7, k.ú. Turnov o výměře 28 m2 do vlastnictví spol. 

POLPUR s.r.o. za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou, a úhradu nákladů s prodejem spojených.   

(Hlasování:21/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 4/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1908/16 o výměře 12 m2 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx 

za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou, a úhradu 

nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

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

Výšinka, Na Kamenci – doplnění usnesení ZM č 187/2013 

 

Usnesení ZM č. 5/2014 

ZM schvaluje doplnění usnesení ZM č. 187/2013.  

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 3877/1, k.ú. Turnov zastavěného silnicí II/283 dle 

GP 3593B-88/2011 a pozemku p.č. 3874/4, k.ú. Turnov dle GP č. 3803-501/2013 (ul. Husova)  z 

vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje se správou majetku Krajské správy silnic 

Libereckého kraje, příspěvková organizace. 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2904/3, k.ú. Turnov dle GP č. 3593B-88/2011 z 

vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Směna pozemků u RD čp. 1710 na Hruštici xxxxxxxx 

 

Usnesení ZM č. 6/2014 

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 2970/19 o výměře 8 m2, k.ú. Turnov z vlastnictví 

xxxxxxxxxx, Turnov do vlastnictví Města Turnov za díl „b“ pozemku p.č. 2971/4 o výměře 10 m2, 

k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnova do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. 

Turnov. Nové hranice pozemků jsou vymezeny geometrickým plánem. Poplatek za vklad směny do 

katastru nemovitostí uhradí xxxxxxxxxxxxx.  

(Hlasování:21/0/0) 

 



Směna pozemků v k.ú Daliměřice xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Usnesení ZM č. /2014 
ZM schvaluje  záměr směny pozemků a  parc.č. 1010/1, 870/10, 870/11 a 870/12, k.ú. Daliměřice  ze 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví Města Turnov 

za pozemek parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov do spoluvlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Obvyklé ceny pozemků budou stanoveny znaleckým posudkem a 

rozdíl bude vzájemně finančně vypořádán, jako i poplatek za odhad a vklad směny do katastru 

nemovitostí. 

(Hlasování:12/2/7) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 Usnesení ZM č. /2014 

ZM neschvaluje navrženou směnu pozemků a ukládá OSM projednat odkoupení pozemků parc.č. 

1010/1, 870/10, 870/11 a 870/12, k.ú. Daliměřice od soukromých spoluvlastníků 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.  

ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem. 

(Hlasování:12/0/9) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Smlouvy o smlouvě budoucí - bývalá škola Dolánky č.p.9  

 

Usnesení ZM č. 7/2014 

ZM schvaluje prodej formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ekocentrem Oldřichov v 

Hájích o.p.s., IČO 25430475, se sídlem 463 31 Oldřichov v Hájích 5, na budovu čp. 9 Dolánky u 

Turnova, stavební parcely č.130 a č.263 (zastavěná plocha a nádvoří ), pozemkové parcely 444/2 

(zahrada), 443/3 a 445 (trvalý trávní porost), včetně příslušenství uvedeného ve znaleckém posudku 

č. 2225-36/2012 ze dne 21.11.2012 vyhotoveného znalcem v oboru Jiřím Janouškem, všechny 

nemovitosti v k.ú. Bukovina u Turnova za účelem realizace projektu Dům přírody Český ráj v 

celkové výši 2.203.760,- Kč 

(Hlasování:16/0/7) 

  

Usnesení ZM č. 8/2014 

ZM schvaluje prodej formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ekocentrem Oldřichov v 

Hájích o.p.s., IČO 25430475, se sídlem 463 31 Oldřichov v Hájích 5, na projektové dokumentace 

Návštěvnické centrum Turnov Dolánky u Turnova 2/2010, Návštěvnické centrum Turnov – Projekt 

rekonstrukce zeleně z 31.5.2010 a projektová dokumentace Dům přírody Český ráj zakázkové č. 

D/11-061-DSP ve stupni zpracování za I. etapu dle Smlouvy o dílo č.j. ORM/11/1122/KRE včetně 

souvisejících činností za účelem realizace projektu Dům přírody Český ráj v celkové výši 845.100,- 

Kč. 

(Hlasování:16/0/7) 

 

Prodej domu čp.256 ul. Tázlerova, Turnov – snížení kupní ceny 

 

Usnesení ZM č. 9/2014 

ZM ruší usnesení ZM č. 129/2013 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domu čp. 256 Turnov  s pozemky p.č. 164, 165, 166, k.ú. 

Turnov o celkové výměře 1204 m2 za min. kupní cenu 1.600 tis. Kč. 

(Hlasování:18/0/4) 

 

 



 

K bodu č. 3 Záležitosti finančního odboru 

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 

 

Usnesení ZM č. 10/2014 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013 v příjmové části ve 

výši 304 270 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 328 477 tis. Kč a financování ve výši 24 207 tis. Kč 

(dle přiložené tabulky rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013). 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Návrh rozpočtu a peněžních fondů na rok 2014 

Usnesení ZM č. 11/2014 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočet na rok 2014 v příjmové části ve výši 320 826 tis. 

Kč, ve výdajové části ve výši 381 221 tis. Kč a financování ve výši 60 395 tis. Kč a rozpočty 

peněžních fondů na rok 2014 dle návrhu. 

(Hlasování:22/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 12/2014 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v 

té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v přiložené tabulce – Návrh rozpočtu 

MĚSTA TURNOVA na rok 2014. 

(Hlasování:22/0/1) 

 

Změna zřizovatelské listiny příspěvkové organizace HRAD VALDŠTEJN 

 

Usnesení ZM č. 13/2014 

ZM schvaluje znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch 

(původně Příspěvková Organizace HRAD VALDŠTEJN) včetně přílohy s účinností od 1. 4. 2014 

včetně úprav, a to v článku 2.1 Název organizace Turnovské památky a cestovní ruch, v článku 2.2 

Sídlo organizace Náměstí Českého ráje 26, Turnov 1, v článku 3.1 Doplnění provozování 

Regionálního informačního centra Turnov, v článku 3.2 doplnění věty realizace akcí k podpoře 

cestovního ruchu, a to i  na území turistického regionu Český ráj. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

K bodu č. 4 Příspěvky občanů 

xxxxxxxxxx – diskuze na téma Místní agendy 21, Zdravého města, uplatňování jejich principů 

v praxi, zastupitelům byl poskytnut písemný materiál 

 

xxxxxxx – problém se změnou adresy 

Vlivem zahájení činnosti základních registrů byla provedena synchronizace databází evidence 

obyvatel, registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Na základě této činnosti bylo zjištěno, 

že cca 50 obyvatel Turnova bude muset projít změnou adresy. To postihlo i xxxxxxxxx. Zastupitelé 

by mohli rozhodnutím o změně definiční čáry přejmenovat kousek ulice Zborovské na ulici 

Károvsko. Toto nebylo jako precedens zastupiteli přijato, p. Hovorka se pokusí vyjít xxxxxxxx 

vstříc ohledně úředních hodin. 

 

 

 

 

 



 

Usnesení ZM č. /2014 

ZM souhlasí s navrhovanou změnou úpravy definiční čáry ulice Zborovská a definiční čáry ulice 

Károvsko s ukončením obou ulic na křížení s ulicí gen. Aloise Lišky.  

(Hlasování: 1/8/14) 

Usnesení nebylo přijato 

 

K bodu č. 5 Záležitosti odboru správního 

Turnov - Mašov název nové ulice 

 

Usnesení ZM č. /2014 

ZM Turnov schvaluje název nové ulice v části města Turnov – Mašov „V Úvozu“ 

(Hlasování:8/2/11) 

Usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 14/2014 

ZM Turnov schvaluje název nové ulice v části města Turnov-Mašov dle doporučeného návrhu – 

„Na Úvozu“. 

(Hlasování:15/0/6) 

 

K bodu č. 6 Záležitosti Městské policie 

Projekt Prevence kriminality 

 

Usnesení ZM č. 15/2014 

ZM schvaluje Program prevence kriminality na rok 2014 pro Město Turnov. 

ZM schvaluje Koncepci prevence kriminality Města Turnova na období 2014-2016. 

(Hlasování:20/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 16/2014 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Město Turnov - rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému, 1. etapa" do Programu prevence kriminality na rok 2014 vyhlášeného 

Ministerstvem vnitra, a v případě přidělení dotace vyčlení z rozpočtu města finanční prostředky 

potřebné k realizaci projektu, včetně neuznatelných nákladů.  

(Hlasování:20/0/2) 

Usnesení ZM č. 17/2014 

ZM schvaluje vytvoření komise prevence kriminality ve složení: předseda komise místostarosta -  

Ing. Jaromír Pekař, strážník MP Turnov - Bc. Vladimír Hladík, velitel MP Turnov - strážník Luboš 

Trucka, velitel obvodního oddělení Police ČR - npor. Mgr. Milan Drahoňovský, vedoucí odboru 

sociálních věcí MěÚ Turnov - Mgr. Hana Kocourová, místostarosta - Mgr. Otakar Špetlík, vedoucí 

odboru školství, kultury a sportu - PhDr. Mgr. René Brož, odbor správy majetku - Mgr. Martin 

Féna. 

ZM jmenuje manažerem prevence kriminality strážníka Bc. Vladimíra Hladíka. 

(Hlasování:20/0/2) 

 

K bodu č. 7 Záležitosti odboru kultury, školství a sportu 

Zálohy sportovním subjektům z položky Tělovýchovná činnost 

 

Usnesení ZM č. 18/2014 

ZM schvaluje zálohové zaslání příspěvků na provoz sportovním subjektům dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování:22/0/0) 



 

Čerpání z Kulturního fondu, Sportovního fondu a Volnočasových aktivit za rok 2013 

 

Usnesení ZM č. 19/2014 

ZM bere na vědomí informace o poskytnutých finančních příspěvcích z Kulturního fondu, 

Sportovního fondu a příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže v roce 2013. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Přehled poskytnutých příspěvků Komise pro zahraniční vztahy města v roce 2013 

 

Usnesení ZM č. 20/2014 

ZM bere na vědomí přehled vyplacených příspěvků žadatelům Komisí pro zahraniční vztahy v roce 

2013. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Úprava rozpočtových pravidel sportovní komise 

 

Usnesení ZM č. 21/2014 

ZM schvaluje úpravu rozpočtových pravidel Sportovní komise Rady města Turnova dle návrhu s 

účinností od 1. 1. 2014. 

(Hlasování:17/1/4) 

 

K bodu č. 8 Ostatní 

Zpráva o finanční činnosti DSO "Mikroregion Jizera" v roce 2013 

 

Usnesení ZM č. 22/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Jizera" v 

roce 2013. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Zpráva o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2013 a návrh Plánu zlepšování na rok 2014 

 

Usnesení ZM č. 23/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti zdravého města Turnova za rok 2013. 

ZM schvaluje Plán zlepšování na rok 2014 projektu Turnov - zdravé město a místní Agenda 21. 

(Hlasování:20/0/2) 

 

Informace o jednání s Okresní správou sociálního zabezpečení Semily  

 

Usnesení ZM č. 24/2014 

ZM pověřuje vedení města dalším jednáním s nadřízeným orgánem OSSZ o dalším fungování 

kontaktního pracoviště v Turnově. 

(Hlasování:22/0/0) 

 



 

Hlásný a informační systém - další využití 

 

Usnesení ZM č. 25/2014 

ZM schvaluje další využití hlásného a informačního systému VISO jako městského rozhlasu s 

režimem vysílání pravidelné relace. 

(Hlasování:14/2/5) 

 

Usnesení ZM č. 26/2014 

ZM ukládá Bc. Radku Drašnarovi vypracovat zásady pro provoz městského rozhlasu a tyto 

předložit k projednání zastupitelstvu města v měsíci únoru 2014. 

(Hlasování:20/0/2) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. ……………………………. 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Otakar Špetlík 

    starosta             místostarosta 
 


