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USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 26. června 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 usnášeníschopné 

 

Ostatní – p. Hocke doplnění programu  

Do bodu Různé:  

– vrácení daně z nemovitosti sportovním subjektům 

– podnět pro kontrolní výbor ZM týkající se rozdělení prostředků ze sportovní komise 

– streaming ZM (přenosy z jednání)  

Na návrh I. Kunetky: Dům přírody v Dolánkách za bod č. 3 před Příspěvky občanů 

 

  Usnesení ZM č. 290/2014 

ZM schvaluje program jednání  

(Hlasování:18/0/0) 

 

K bodu č. 2 Záležitosti OSM 

Sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy Turnov 

 

  Usnesení ZM č. 291/2014 

ZM bere na vědomí situaci kolem sociálního zázemí pro terminál veřejné dopravy a ukládá 

OSM řešit v roce 2015 samostatné sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy v Turnově.  

(Hlasování:19/1/0) 

 

Dětská hřiště 

 

  Usnesení ZM č. 292/2014 

ZM schvaluje zařazení částky ve výši 400 tis Kč do rozpočtu roku 2014 na výměnu herních 

prvků na hřištích v Metelkových sadech, hřišti pro děti do 6 let v sídlišti u nádraží a doplnění 

herních prvků u bazénku v Dolánkách a na sídlišti Výšinka a ukládá OSM a OŽP zahájit 

systémově projekční práce na obnově dětských hřišť. 

(Hlasování:20/0/0) 
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Příspěvek na realizaci sociálního zázemí v Dolánkách 

 

  Usnesení ZM č. 293/2014 

ZM schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku společnosti Sundisk s.r.o. na realizaci 

vodovodní a kanalizační přípojky pro mobilní sociální zázemí na pozemku p. č. 452/2 v k. ú. 

Bukovina u Turnova ve výši 100 tis. Kč 

(Hlasování:17/0/4) 

 

Prodej části pozemku parc. č. 711/131, st. 648, k.ú. Daliměřice u Waldorfské MŠ 

 

  Usnesení ZM č. 294/2014 

ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 711/301 zahrada o výměře 101 m
2
 a parc. č. 1021 ost. 

plocha o výměře 75 m
2
, k. ú. Daliměřice vyměřené geometrickým plánem do společného 

jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pro tento případ vzhledem k poloze a kvalitě pozemku je 

stanovena kupní cena ve výši 66.600 Kč dle oceňovací vyhlášky. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

Prodej kotelny v ul. Žižkova, Turnov 

 

  Usnesení ZM č. 295/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 855/3  zast. pl. o výměře 637 m
2
, na pozemku stojí 

stavba bez čp/če techn. vybavenost, pozemku parc. č. 855/4 zast. pl. o výměře 8 m
2
, pozemku 

parc. č. 855/5 zastavěná plocha o výměře 6 m
2
 a pozemku parc. č. 855/13 o výměře 1347 m

2
 

do vlastnictví společnosti MN-AUTOHIT s.r.o. za cenu obvyklou v místě a čase ve výši 

3.400.000 Kč splatnou do 90-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. Zároveň se v tomto případě ruší 

toto usnesení.   

(Hlasování:21/0/0) 

  

K bodu č. 3 Záležitosti ORM   

Vydání územního plánu Turnov 

 

  Usnesení ZM č. 296/2014 
Po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění  

 

ZM ověřuje v souladu se zněním § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, že Územní plán Turnov není v rozporu s 

Politikou územního rozvoje České republiky 2008, s územně plánovací dokumentací vydanou 

Libereckým krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu 

Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory  

(Hlasování:15/0/6) 
 

  Usnesení ZM č. 297/2014 
ZM souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k veřejnému projednání Konceptu a 

Návrhu Územního plánu Turnov, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy  

(Hlasování:15/0/6) 

 

 

 



3 Usnesení Zastupitelstvo Města Turnova 26. 06. 2014 
 

  Usnesení ZM č. 298/2014 
ZM rozhoduje o námitkách uplatněných k veřejnému projednání Konceptu a Návrhu Územního 

plánu Turnov v souladu s ustanovením § 172 odst. 5) zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění 

pozdějších předpisů, způsobem uvedeným v odůvodnění opatření obecné povahy  

(Hlasování:15/0/6) 
 

  Usnesení ZM č. 299/2014 
ZM vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále v souladu s ustanovením §13 

vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti a §171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Turnov opatřením obecné povahy.  

(Hlasování:15/0/6) 
 

  Usnesení ZM č. 300/2014 
ZM ukládá pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit vyvěšení 

veřejné vyhlášky a opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Turnov na úřední desku  

(Hlasování:15/0/6) 

 

  Usnesení ZM č. 301/2014 

ZM ukládá pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit 

uložení kompletní dokumentace Územního plánu Turnov vč. dokladů o pořizování v souladu 

s § 165 stavebního zákona 

(Hlasování:15/0/6) 

 

  Usnesení ZM č. 302/2014 

ZM ukládá Městskému úřadu Turnov – odboru rozvoje města zahájit první aktualizaci 

územního plánu v roce 2015. 

(Hlasování:21/0/0) – usnesení bylo přijato 

 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích - finanční zajištění provozu Domu přírody (bývalá škola 

Dolánky) 

 

  Usnesení ZM č. 303/2014 

ZM bere na vědomí informaci o finančním zajištění provozu Domu přírody v Dolánkách. 

(Hlasování:15/0/6) – usnesení bylo přijato 

 

K bodu č. 4 Příspěvky občanů 

 

Přestávka 

 

K bodu č. 5 Finanční záležitosti 

 

Závěrečný účet za rok 2013 

 

  Usnesení ZM č. 304/2014 

ZM Turnov souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2013 bez výhrad. 

(Hlasování:20/0/0) 
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Schválení účetní závěrky 

 

  Usnesení ZM č. 305/2014 

ZM schvaluje účetní závěrku města Turnov za účetní období 2013 sestavenou k rozvahovému 

dni 31. prosince 2013. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014 

 

  Usnesení ZM č. 306/2014 

ZM Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014 na výši rozpočtu v příjmové části 

ve výši 326.835 tis. Kč, navýšením o 2.457 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 390.580 tis. Kč, 

navýšením o 2.457 tis. Kč, a financování ve výši 63.745 tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh 

rozpočtového opatření č. 2 na rok 2014). 

(Hlasování:20/0/0) 

 

K bodu č. 6 Záležitosti OŠKS 

 

ZŠ, Sobotecká (Zborovská) – zřizovací listina a dohoda o převodu činností, souvisejících 

práv, povinností, pohledávek 
 

  Usnesení ZM č. 307/2014 

ZM rozhodlo o zřízení Základní školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, která 

v plném rozsahu převezme činnosti  

 

a) základní školy s kapacitou 190 žáků a obory vzdělání 79-01-C/01 Základní škola s 

kapacitou 150 žáků a 79-01-B/01 Základní škola speciální s kapacitou 24 žáků,  

 

b) školní družiny s kapacitou 15 žáků,  

 

které dosud vykonává Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace, a to s 

účinností od 1. 1. 2015, schvaluje Zřizovací listinu Základní školy, Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace a Smlouvu o převodu činností, majetku a některých souvisejících 

práv, povinností a závazků uzavřenou mezi Libereckým krajem a městem Turnov. 

ZM podmiňuje podpisem výše uvedené smlouvy, mezi Městem a Libereckým krajem, 

přestěhováním této školy na Zborovskou 519, Turnov. 

(Hlasování:18/1/1) 

 

Finanční příspěvek na mříž – kostel Narození Panny Marie 

 

  Usnesení ZM č. 308/2014 

ZM schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov na výrobu a osazení 

mříže na kostele Narození Panny Marie ve výši 138.000 Kč a ukládá starostovi Ing. T. 

Hockemu uzavřít s Římskokatolickou farnosti – děkanství Turnov Smlouvu o poskytnutí 

finančního příspěvku z rozpočtu Města Turnova. 

(Hlasování:16/0/4) 
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K bodu č. 7 Ostatní  
  

Ručitelské prohlášení za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj 

 

  Usnesení ZM č. 309/2014 

ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o 

úvěru č. 0800/10/5183 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou 

obchodní bankou, a.s. a Sdružením Český ráj dne 21. 07. 2010, a to do doby úplného splacení 

veškerých závazků z ní vyplývajících, nejpozději do 30. 06. 2015. Zároveň schvaluje obsah 

dodatku č. 3 Smlouvy o úvěru č. 0800/10/5183. 

(Hlasování:15/0/5) – usnesení bylo přijato 

 

  Usnesení ZM č. 310/2014 
ZM schvaluje ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o 

úvěru č. 1991/11/5655 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou 

obchodní bankou, a.s. a Sdružením Český ráj dne 08. 02. 2012, a to do doby úplného splacení 

veškerých závazků z ní vyplývajících, nejpozději do 30. 06. 2015. Zároveň schvaluje obsah 

dodatku č. 3 Smlouvy o úvěru č. 1991/11/5655. 

(Hlasování:14/2/4) – usnesení bylo přijato 

 

Daň z nemovitosti za rok 2013 u sportovních subjektů 

 

  Usnesení ZM č. 311/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků pro Orel Jednotu Turnov, IČO: 62 01 45 79 ve 

výši 1.126 Kč z položky tělovýchovná činnost jako částečnou náhradu přiznané daně z 

nemovitosti.  

(Hlasování:19/0/0) 

 

  Usnesení ZM č. 312/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků pro Klub lyžařů Turnov, IČO: 150 448 40 ve 

výši 2.878 Kč z položky tělovýchovná činnost jako částečnou náhradu přiznané daně z 

nemovitosti.  

(Hlasování:19/0/0) 

  Usnesení ZM č. 313/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančního příspěvku pro Tenisový klub Turnov, IČO: 150 451 45 ve 

výši 3.669 Kč z položky tělovýchovná činnosti jako částečnou náhradu přiznané daně z 

nemovitosti.  

(Hlasování:19/0/0) 

 

  Usnesení ZM č. 314/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků pro Tělocvičnou jednotu Sokol Turnov, IČO: 

135 825 18 ve výši 42.327 Kč z položky tělovýchovná činnosti jako částečnou náhradu 

přiznané daně z nemovitosti. 

(Hlasování:19/0/0) 
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Pověření kontrolního výboru kontrolou rozdělování prostředků sportovním subjektům 

 

  Usnesení ZM č. 315/2014 

ZM pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva kontrolou rozdělení finančních prostředků 

sportovní komisí dle schválených rozpočtových pravidel v roce 2013 a 2014.  

(Hlasování:19/0/1)  

 

Streaming z jednání zastupitelstva 

 

  Usnesení ZM č. 316/2014 

ZM souhlasí s poskytnutím částky 10.000 Kč bez DPH společnosti Pamico Czech, s.r.o na 

odstranění problémů s živými přenosy ze zastupitelstva města Turnova. Částka bude použita z 

rozpočtu Města z položky Zastupitelé. 

(Hlasování:17/0/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Otakar Špetlík           Ing. Jaromír Pekař   

   místostarosta               místostarosta 


