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USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 29. května 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 

ZM je usnášení schopné. 

p. Hocke – doplnění do bodu č. 10 Ostatní - informace o návrhu zprávy o auditu akce Integrovaný 

terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa 

p. Jarolímek -  doplnění do bodu č. 10 Ostatní  - prověření akce Rekonstrukce Zborovské ulice 

kontrolním výborem 

 

  Usnesení ZM č. 245/2014 

ZM schvaluje program jednání. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 2 Majetkové záležitosti 

Prodej domů čp. 67, 68, 2254 Turnov, Skálova ul,, včetně pozemků p. č. 528, 529/1, 529/2, k.ú. 

Turnov 

Usnesení ZM č. 246/2014 

ZM schvaluje prodej nemovitosti z vlastnictví Města Turnov, tj. pozemek parc. č. 528 zast. pl. a 

nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 67 Turnov stojící na p. p. č 528, pozemek parc. č. 529/1 zast. 

pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 68 Turnov stojící na p. p. č. 529/1 a pozemek parc. č. 

529/2 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 2254 Turnov stojící na p. p. č. 529/2, vše v 

k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální 

polovinu z celku, za cenu obvyklou v místě a čase ve výši 4.010.000 Kč splatnou do 60-ti dnů od 

schválení ZM.  

V případě, že budou kupující v prodlení s úhradou kupní ceny po stanovené splatnosti, prodávající 

je oprávněn od prodeje jednostranně odstoupit a složená jistota propadne bez náhrady Městu 

Turnov. Zároveň se v tomto případě ruší toto usnesení.   

(Hlasování:18/0/4) 

 

Čerpání rozpočtu roku 2014 odborem správy majetku 

 

Usnesení ZM č. 247/2014 

ZM bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu roku 2014 odborem správy majetku.  

(Hlasování:22/0/0) 
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K bodu č. 3 Záměr modernizace centrové zdravotní péče v Krajské nemocnici Liberec 

Nové stanovy 

 

Usnesení ZM č. 248/2014 

ZM souhlasí se zněním nových stanov Krajské nemocnice Liberec, a.s. dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Záměr modernizace  

 

Usnesení ZM č. 249/2014 

ZM schvaluje po projednání záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec, dle předloženého 

materiálu ve stávajícím areálu nemocnice, bez finanční spoluúčasti Města Turnov.  

(Hlasování:22/0/0) 

 

Sadovnické úpravy v nemocnici Turnov 

 

Usnesení ZM č. 250/2014 

ZM bere na vědomí informace o ukončení dotačního projektu „Revitalizace zeleně v objektu 

Panochovy nemocnice Turnov“.  

(Hlasování:22/0/0) 

 

Půjčka a dar Slunce všem 

 

Usnesení ZM č. 251/2014 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku spolku SLUNCE VŠEM, IČO 26671468, ve výši 400 tis. Kč na 

realizaci stavby komunitního centra Turnov. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 252/2014 

ZM schvaluje poskytnutí peněžní zápůjčky spolku SLUNCE VŠEM, IČO 26671468, ve výši 200 

tis. Kč na realizaci stavby komunitního centra Turnov, a to bez zajištění. Splátka půjčky bude 

provedena nejpozději do 30. 06. 2018. 

(Hlasování:21/0/1) 

 

Rozpočtová opatření č. 1 

 

Usnesení ZM č. 253/2014 

ZM souhlasí s vypuštěním řádku 207 a navýšením řádku 206 o 50.000 Kč. 

(Hlasování:20/1/2)  

 

Usnesení ZM č. 254/2014 

ZM Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014 na výši rozpočtu v příjmové části ve 

výši rozpočtu v příjmové části ve výši 324.378 tis. Kč, navýšením o 3.552 tis. Kč, ve výdajové části 

ve výši 388.123 tis. Kč, navýšením o 6.902 tis. Kč, a financování ve výši 63.745 tis. Kč navýšením 

o 3.350 tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2014). 

(Hlasování:22/0/1) 
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K bodu č. 5 Záležitosti správního odboru 

 

Petice ZŠ Alešova 

 

Usnesení ZM č. 255/2014 

ZM bere na vědomí petici občanů „Za dozor MP u přechodu v Nádražní ulici“ a ukládá Ing. 

Jaromíru Pekařovi, pověřenému členu zastupitelstva města řízením městské policie, zajistit zvýšení 

dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích ve městě u přechodů 

pro chodce v blízkosti školských zařízení a zároveň ukládá místostarostovi Mgr. Špetlíkovi 

projednat součinnost škol při zajištění těchto bezpečnostních opatření.  

(Hlasování:23/0/0) 

 

Stanovení počtu členů ZM na volební období 2014 – 2018 

 

Usnesení ZM č. 256/2014 

V souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Zastupitelstvo Města Turnova na svém 5. veřejném zasedání dne 29. května 2014 

stanovilo počet členů zastupitelstva Města Turnov na volební období 2014 – 2018 na 27 členů.  

(Hlasování:16/1/5) – usnesení bylo přijato   

 

Informace o zkušebním provozu VISO 

 

Usnesení ZM č. 257/2014 
ZM bere na vědomí informaci o průběhu a ukončení zkušebního provozu jednotného systému 

varování a vyrozumění – varovného informačního systému obyvatelstva města Turnov.  

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 6 Příspěvky občanů 

 

K bodu č. 7 Záležitosti odboru životního prostředí 

 

První vyhodnocení pytlového sběru odpadů 

 

Usnesení ZM č. 258/2014 

ZM bere na vědomí informace o fungování pytlového sběru tříděných odpadů za leden až květen 

2014. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

K bodu č. 8 Záležitosti odboru sociálních věcí 

 

Hospicová péče sv. Zdislavy 

 

Usnesení ZM č. 259/2014 

Zastupitelstvo Města schvaluje spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na 

jednoho obyvatele města. 

(Hlasování: 22/0/1)  

 

 

 

 

 

 



4                                          Usnesení Zastupitelstvo Města Turnov 29. 5. 2014 
 

Komunitní plán sociálních služeb – akční plán 2014 

 

Usnesení ZM č. 260/2014 

ZM schvaluje Akční plán pro rok 2014 ke Komunitnímu plánu sociálních služeb regionu 

Turnovsko 2011-2015.  

(Hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 9. Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

 

ZŠ Sobotecká – zřizovatelské kompetence 

 

Usnesení ZM č. 261/2014 

ZM souhlasí s převzetím zřizovatelských kompetencí k Základní škole, Sobotecká 242, Turnov, 

kterou doposud zřizuje Liberecký kraj. 

(Hlasování:14/0/9)  

 

Usnesení ZM č. 262/2014 

ZM souhlasí s přestěhováním Základní školy, Sobotecká 242, Turnov, zřizované Libereckým 

krajem do objektu Zborovská 519, Turnov. 

(Hlasování:16/2/5)  

 

Usnesení ZM č. 263/2014 

ZM ukládá místostarostovi Mgr. Špetlíkovi předložit na červnové jednání ZM znění zřizovací 

listiny této příspěvkové organizace, dohodu o převodu činností, souvisejících práv, povinností, 

pohledávek, závazků a majetku uzavřenou mezi Libereckým krajem, k této nové příspěvkové 

organizaci. 

(Hlasování:15/0/8)  

 

Sportovní komise – rozdělení finančních prostředků na tělovýchovnou činnost 

 

Usnesení ZM č. 264/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro TJ Turnov, IČ: 15045528 ve sportovní komisi na 

rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 2.193.243 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 265/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro TSC Turnov, IČ: 15045544 ve sportovní komisi 

na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 898.715 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 266/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro TJ. Sokol Turnov, IČ: 13582518 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 631.484 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 
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Usnesení ZM č. 267/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro AC SYNER Turnov, IČ: 00527271 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 607.320 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 268/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro FK Pěnčín – Turnov, IČ: 69173036 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 382.176 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 269/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Tenisový klub Turnov, IČ: 15045145 ve 

sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – 

příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 167.396 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 270/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Klub českých turistů Turnov, IČ: 15045561 ve 

sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – 

příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 81.319 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 271/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Junák Turnov, IČ: 15045480 ve sportovní komisi 

na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 105.730 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 272/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro SKI club Turnov, IČ: 00529702 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 32.759 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 273/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Klub lyžařů Turnov, IČ: 15044840 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 106.405 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 274/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Šachový klub Zikuda Turnov, IČ: 49295071 ve 

sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – 

příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 197.966 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 
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Usnesení ZM č. 275/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro TJ Orel Turnov, IČ: 62014579 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 60.000 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 276/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro BHK Turnov, IČ: 27003345 ve sportovní komisi 

na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním 

organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 63.163 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 277/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec, 

IČ: 27022650 ve sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná 

činnost – příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 

15.098 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 278/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro SSK Olympia Turnov, IČ: 00539520 ve sportovní 

komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky 

sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 23.903 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 279/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro ABT Česana Malý Rohozec, IČ: 22751173 ve 

sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města Turnova „Tělovýchovná činnost – 

příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 13.323 Kč.  

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 280/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže, IČ: 

00855022 – akce sportovec roku ve sportovní komisi na rok 2014 z položek rozpočtu města 

Turnova „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním organizacím“ a „Vklad do oblasti sportu – 

automaty“ ve výši 70.000 Kč. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 281/2014 

ZM pověřuje místostarostu Mgr. Otakara Špetlíka pravomocí povolit na základě písemné žádosti 

sportovního subjektu a projednání ve Sportovní komisi RM v odůvodněných případech úpravu 

vnitřního členění poskytovaných finančních příspěvků.  

(Hlasování:21/0/2) 

 

Usnesení ZM č. 282/2014 

ZM ukládá vedení města zajistit kontrolu vyúčtování u sportovních subjektů TJ Turnov, TSC 

Turnov, TJ Sokol Turnov (třech největších subjektů sportovní komise) za rok 2013, kontrolu 

návrhu rozdělení finančních prostředků v souladu s rozpočtovými pravidly a zprávu o kontrole 

předložit na jednání ZM do 25. 09. 2014. 

(Hlasování:21/0/2) 
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Českorajský filmový archiv 

 

Usnesení ZM č. 283/2014 

ZM projednalo nabídku xxxxxxxx týkající se jeho Českorajského videoarchivu.  

(Hlasování:21/0/0) 

 

Kulturní fond 

 

Usnesení ZM č. 284/2014 

ZM neschvaluje Produkční agentuře FOR, zastoupené Mgr. Zdeňkem Kymličkou, IČO: 13473158, 

se sídlem Sebuzínská 26, 403 21 Ústí nad Labem finanční příspěvek na akci „Noc na Karlštejně“ 

neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity.  

(Hlasování:23/0/0) 

 

K bodu č. 10 Ostatní 

Dům přírody (bývalá škola Dolánky) – zpráva kontrolního výboru ZM a komentář 

 

Usnesení ZM č. 285/2014 

ZM bere na vědomí informaci kontrolního výboru ZM, týkající se projektu Dům přírody Český ráj 

a ukládá místostarostovi Ing. Pekařovi prověřit nové skutečnosti v souvislosti s projektem Domu 

přírody do červnového jednání zastupitelstva. 

(Hlasování:22/0/1) 

 

Akce rekonstrukce ul. Zborovské a Jeronýmovy – podnět občanů pro kontrolní výbor 

 

Usnesení ZM č. 286/2014 

ZM ukládá KV provedení kontroly akce rekonstrukce Zborovské ul. a rekonstrukce Jeronýmovy 

ulice, předmětem kontroly by měly být podmínky zadání, příprava projednání s občany a výsledné 

doplněné tohoto investičního záměru.  

(Hlasování:22/0/1) 

 

Návrh zprávy o auditu akce Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. Etapa 

 

Usnesení ZM č. 287/2014 

ZM bere na vědomí návrh zprávy o auditu akce Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. 

etapa. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Ing. Jaromír Pekař 

     starosta            místostarosta 

 

 

 

 

 


