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USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27. listopadu 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 

 

Pan RNDr. Josef Uchytil, DiS složil po zahájení zastupitelstva před přítomnými slib zastupitele. 

 

K bodu č. 1 

Úvod 

Usnesení ZM č. 435/2014 

ZM schvaluje program jednání včetně doplňujících bodů. 

 (Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Určený zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace  

 

Usnesení ZM č. 436/2014 

ZM schvaluje Ing. Tomáše Hockeho jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací 

dokumentace města Turnov pro celé volební období 2014 - 2018. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

K bodu č. 3 

Prodej částí pozemku p.č. 2542/1 a 2543/1  v k.ú. Turnov 

 

Usnesení ZM č. 437/2014 

ZM schvaluje uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 7.3.2013 na 

odprodej části pozemků p.č. 2542/1 a části pozemku p.č. 2543/2 v k.ú. Turnov o výměře přibližně 

207 m2 společnosti Retail invest, a. s., Praha s termínem platnosti smlouvy do 31.12.2016. 

(Hlasování: 25/1/0) 

 

K bodu č. 4 

Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby 

Turnov, s.r.o.) 

Usnesení ZM č. 438/2014 

ZM ruší usnesení ZM č. 349/2014. 

(Hlasování: 26/0/0) 
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Usnesení ZM č. 439/2014 

ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Turnov zaměřených geometrickým plánem  a to parc.č. 3579/9 

orná půda o výměře 109 m2 do vlastnictví spol. VYVA PLAST, s.r.o. a parc.č. 3579/2 orná půda o 

výměře 8 m2 do vlasnictví spol. Technické služby Turnov, s.r.o. za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

K bodu č. 5 

Smluvní pokuta Waldorfská mateřská škola Turnov 

 

Usnesení ZM č. 440/2014 

ZM neuznává důvody uvedené společnosti Brex s.r.o. na snížení výpočtu smluvní pokuty za 

nedodržení termínu dokončení stavby Waldorfské mateřské školy Turnov a trvá na smluvní pokutě 

ve výši 150 000,- Kč. 

(Hlasování: 21/0/5) 

 

K bodu č. 6 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov, informace k zahájení stavby 

 

Usnesení ZM č. 441/2014 

ZM bere na vědomí informaci o výběru dodavatele stavby "Sportovní a rekreační areál - Maškova 

zahrada Turnov“, kterým je společenství firem SYNER+BAK. 

(Hlasování: 24/2/0) 

 

Usnesení ZM č. 442/2014 

ZM bere na vědomí informaci o průběhu financování stavby "Sportovní a rekreační areál - Maškova 

zahrada Turnov“, kdy veškeré potřebné finanční prostředky k realizaci díla, budou Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. poskytnuty vložením do základního kapitálu společnosti z rozpočtu města. 

(Hlasování: 24/2/0) 

 

K bodu č. 7 

Koupě objektů České spořitelny na náměstí Českého ráje v Turnově 

 

Usnesení ZM č. 443/2014 

ZM projednalo záměr na koupi nemovitosti pozemek parc.č. 479/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba Turnov, č.p.97 – objekt občanské vybavenosti, vše v katastrálním území 

Turnov. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4610 u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj a výsledné projednání přesouvá na mimořádné jednání ZM 8.12 od 17:00.  

Hlasování: 26/0/0) 

 

K bodu č. 8 

Rozdělení kompetencí vedení, řízení Městské policie, zastupování Města v jiných organizacích, 

komise rady města 

 

Usnesení ZM č. 444/2014 

ZM bere na vědomí informaci o rozdělení kompetencí ve vedení města Turnov. 
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(Hlasování: 25/0/0) 

 

 

Usnesení ZM č. 445/2014 

ZM bere na vědomí, že Ing. Tomáš Hocke, jako starosta, řídí městskou polici dle zákona 553/1991 

Sb. o obecní policii v platném znění §3. 

(Hlasování: 25/0/1) 

  

Usnesení ZM č. 446/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova v Mikroregionu Podkozákovsko Ing. Jaromíra Pekaře. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova v Mikroregionu Podkozákovsko Mgr. Petru Houškovou od 

28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 447/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova v Mikroregionu Český ráj Mgr. Otakara Špetlíka. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova v Mikroregionu Český ráj Mgr. Janu Svobodovou od 

28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 448/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova v Mikroregionu Jizera Ing. Tomáše Hockeho. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova v Mikroregionu Jizera Mgr. Petru Houškovou od 

28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 449/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova v Euroregionu Nisa Ing. Jaromíra Pekaře. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova v Euroregionu Nisa Mgr. Petru Houškovou od 28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 450/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Ing. Tomáše Hockeho. 

ZM jmenuje zástupkyni města Turnova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Mgr. Janu Svobodovou od 28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 451/2014 

ZM odvolává jako zástupce města Turnova ve Svazu měst a obcí České republiky Ing. Tomáše 

Hockeho, v komisích: finanční Ing. Jaromíra Pekaře, sociální Ing. Jaromíra Pekaře, cestovního 

ruchu PhDr. Hanu Maierovou, pro oblast školství Mgr. Otakara Špetlíka. 

ZM jmenuje zástupce města Turnova ve Svazu města a obcí České republiky Ing. Tomáše Hockeho, 

v komisích: finanční Ing. Tomáše Hockeho, sociální Mgr. Petru Houškovou, cestovního ruchu 

PhDr. Hanu Maierovou, pro oblast školství Mgr. Petra Houšková, od 28.11.2014. 

(Hlasování: 25/0/1) 
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K bodu č. 9 

Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva města 

 

Usnesení ZM č. 452/2014 

ZM zvolilo předsedou finančního výboru RNDr. Josefa Uchytila, DiS. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

K bodu č. 10 

Změna zakládací listiny Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

 

Usnesení ZM č. 453/2014 

ZM rozhoduje o změně zakladatelské listiny společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. tak, že 

dosavadní znění článku Za šesté, odst. c),  se nahrazuje tímto novým zněním:  

c) Dozorčí rada 

Zřizuje se sedmičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy 

jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba 

je možná. Působnost dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. A § 198 a 199 zákona č. 

90/2012 Sb. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o 

obchodních korporacích. 

(Hlasování: 24/0/2) 

 

K bodu č. 11 

Zdravé město Turnov a MA 21 – organizační změny 

 

Usnesení ZM č. 454/2014 

ZM odvolává z funkce zodpovědného politika za Projekt Turnov – Zdravé město a místní Agenda 

21 místostarostu Mgr. Otakara Špetlíka a jmenuje do této funkce místostarostku Mgr. Petru 

Houškovou.  

(Hlasování: 25/0/1) 

 

K bodu č. 12 

Příspěvky občanů 

 

Nebylo přijato usnesení. 

 

V Turnově dne 3. prosince 2014 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Jana Svobodová 

      starosta                místostarostka 

 


