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USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 29. ledna 2015 

 
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 

 

Usnesení ZM č. 1/2015 
ZM schvaluje program jednání včetně doplňujících bodů. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Projednání studie ul. Nádražní v úseku viadukt-Ohrazenice 

 

Usnesení ZM č. 2/2015 

ZM schvaluje studii Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku viadukt – Ohrazenice s těmito 

podmínkami: 

- navrhované řešení se bude v maximální míře vyhýbat soukromým pozemkům 

- křižovatka u viaduktu bude koncipovaná se změnou přednosti jízdy (hlavní silnice centrum 

Turnova – Přepeře) a všechna tři ramena nudou umožňovat obousměrný provoz 

- prostorové řešení ulice: 

a) obousměrná komunikace 

b) ve směru Ohrazenice - Turnov  je cyklopruh veden podél komunikace 

c) ve směru Turnov – Ohrazenice je cyklopruh veden podél chodníku, nebo je jeho součástí 

d) parkovací zálivy po obou stranách komunikace 

e) chodníky po obou stranách 

f) projekt bude dále řešit: zeleň, veřejné osvětlení a mobiliář 

(Hlasování: 23/0/3) 

 

K bodu č. 3 

Koupě objektů Spořitelny 

 

Usnesení ZM č. 3/2015 

ZM bere na vědomí o vývoji 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. 

(Hlasování: 19/0/7) 
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K bodu č. 4 

Prodej pozemku parc. č. 697/2, k.ú. Mašov u Turnova 

 

Usnesení ZM č. 4/2015 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 697/2 ostatní plocha o výměře 498 m2, k. ú. Mašov u 

Turnova do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu ve výši 

44.820 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem 

spojených. S novými vlastníky bude zároveň uzavřena smlouva o bezplatném zřízení věcného 

břemene - služebnosti cesty pro každého vlastníka sousedních nemovitostí - st.p.č. 488, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, jiná st., p.p.č. 702, 703, 704, 706/3, k. ú. Mašov u Turnova. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

K bodu č. 5 

Prodej části pozemku parc.č. 862/12, k.ú. Daliměřice na výstavbu nové trafostanice 

 

Usnesení ZM č. 5/2015 

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 862/12, k.ú. Daliměřice o výměře přibližně 20 m2 na 

výstavbu nové trafostanice do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 1.500 

Kč/m2 a všech nákladů s prodejem spojených. Prodej bude uskutečněn smlouvou o smlouvě 

budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby, kupní smlouva bude uzavřena až po 

realizaci stavby trafostanice. 

(Hlasování: 25/1/0) 

 

K bodu č. 6 

Směna pozemků parc.č. 1258/3 a parc.č. 1259/3, k.ú. Mašov u Turnova 

 

Usnesení ZM č. 6/2015 
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Mašov u Turnova, geometrickým plánem nově odměřený 

pozemek parc.č. 1258/3 ost.pl. o výměře 107 m2 přejde ze soukromého vlastnictví manželů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví Města Turnov a pozemek parc.č. 1259/3 ost.pl. o výměře 

71 m2 z vlastnictví Města Turnov přejde do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Náklady se směnou pozemků spojené uhradí smluvní strany polovinou. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

K bodu č. 7 

Prodej pozemku na Malém Rohozci na stavbu rodinného domu 

 

Usnesení ZM č. 7/2015 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 145/18 o výměře 1027, k.ú. Malý Rohozec do vlastnictví 

pana xxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu 1.027.000 Kč, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou. 

(Hlasování: 25/1/0) 
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K bodu č. 8 

Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2015 

 

Usnesení ZM č. 8/2015 

ZM schvaluje rozpočet města na rok 2015 a rozpočty peněžních fondů na rok 2015. 

Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu: 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 321 255 560,00 Kč 

z toho: 

daňové příjmy 206 945 000,00 Kč 

nedaňové příjmy 59 408 000,00 Kč 

 kapitálové příjmy 13 056 000,00 Kč 

transfery 41 846 560,00 Kč 

 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 403 655 560,00 Kč 

z toho: 

běžné výdaje 247 691 560,00 Kč 

kapitálové výdaje 155 964 000,00 Kč  

 

Financování ve výši 82 400,00 Kč 

z toho: 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 105 905 936,00 Kč 

splátky půjček – 23 505 936,00 Kč 

a zároveň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, 

příspěvků, půjček a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a 

právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části 1c návrhu rozpočtu na rok 2015. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 9/2015 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 na rok 2014 v příjmové části ve výši 340685 tis. Kč, 

navýšením o 108 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 409626 tis. Kč, navýšením o 108 tis. Kč, a 

financování ve výši 68941 tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 

2014). 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

 

K bodu č. 9 

Příspěvky občanů 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 10 

Přestávka 
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K bodu č. 11 

Zálohy sportovním subjektům z položky Tělovýchovná činnost 
 

Usnesení ZM č. 10/2015 
ZM schvaluje zálohové zaslání příspěvků na provoz sportovním subjektům dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Čerpání příspěvku pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, Sportovního fondu a Kulturního fondu 

 

Usnesení ZM č. 11/2015 

ZM bere na vědomí poskytnuté finanční příspěvky z Kulturního fondu, Sportovního fondu a 

příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže za rok 2014. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 13 

Navýšení základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o. 

 

Usnesení ZM č. 12/2015 

Město Turnov jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní 

Turnov, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 51101, identifikační číslo 259 41 640,  

rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:  

 

--- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 180.000.000,--Kč (slovy: jedno sto osmdesát 

milionů korun českých), tedy z původní výše 38.247.000,--Kč (slovy: třicet osm milionů dvě stě 

čtyřicet sedm tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 218.247.000,--Kč (slovy: dvě 

stě osmnáct milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých).  

 

--- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem s přednostním právem 

jediného společníka k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti převzetím vkladové 

povinnosti.  

 

---Lhůta pro převzetí vkladové povinnost společníka s využitím přednostního práva se stanoví na 1 

(jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu.  

 

--- Pokud společník převezme vkladovou povinnost, zvýší se jeho základní podíl ve společnosti. 

Nový podíl jiného druhu nevznikne.  

 

--- Město Turnov uděluje souhlas k tomu, aby vkladovou povinnost převzal až do výše navrženého 

zvýšení jediný společník, město Turnov, identifikační číslo 002 76 227, Antonína Dvořáka 335, 

51101 Turnov.  

 

--- Město Turnov připouští možnost zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky 

společníka vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, když jediný společník 

má za společností pohledávku z titulu zápůjčky dle smlouvy o zápůjčce z 8.10.2014 ve výši 
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1.000.000,--Kč  (jeden milion korun českých) a pohledávku z titulu smlouvy o půjčce z 20.12.2013 

ve výši 1.320.000,--Kč (jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých).  Připouští se tedy možnost 

zvýšení základního kapitálu započtením pohledávky v této výši – celkem 2.320.000,--Kč (dva 

miliony tři sta dvacet tisíc korun českých). Zbývající část vkladu bude uhrazena peněžitým vkladem 

jediného společníka, částka 177.680.000,--Kč (jedno sto sedmdesát sedm milionů šest set osmdesát 

tisíc korun českých) bude splatná do 31.12.2016 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce 

šestnáct). 

 

--- Účinnost zvýšení základního kapitálu nastane zápisem do obchodního rejstříku. 

 

--- Město Turnov dále schvaluje návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky společníka vůči 

společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti. 

(Hlasování:25/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a spoluúčast města  

 

Usnesení ZM č. 13/2015 

ZM souhlasí s podáním žádosti do dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, Státní podpora sportu pro rok 2015 - Program 133 510 (podpora v investiční oblasti) na 

rekonstrukci sportovního povrchu na hřišti u gymnázia. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 14/2015 
ZM bere na vědomí podání žádosti do dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, Státní podpora sportu pro rok 2015 - Program 133 510 sportovních organizací Tělovýchovné 

jednoty Turnov na víceúčelovou přetlakovou halu. 

(Hlasování: 21/1/3) 

 

Usnesení ZM č. 15/2015 
ZM bere na vědomí podání žádosti do dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, Státní podpora sportu pro rok 2015 - Program 133 510 sportovních organizací Bruslařského a 

hokejového klubu Turnov na pořízení rolby na úpravu ledové plochy na zimním stadionu. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 16/2015 
ZM bere na vědomí informaci o připravované realizaci projektu fotbalového hřiště s umělou trávou 

pro následující rok 2016. 

(Hlasování: 19/2/4) 

 

Usnesení ZM č. 17/2015 
ZM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2015 potřebných na 

spoluúčast při financování investice Bruslařského a hokejového klubu Turnov (rolba na zimní 

stadion) ve výši 600.000,-Kč. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 18/2015 
ZM ukládá Janě Svobodové zajistit projednání projektu nafukovací haly na Daliměřicích ve 

sportovní komisi RM. 
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(Hlasování: 24/0/1) 

K bodu č. 15 

Zpráva o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2014 

 

Usnesení ZM č. 19/2015 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2014 a souhlasí s 

pokračováním projektu v roce 2015. 

(Hlasování: 24/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 20/2015 

ZM odvolává členy Pracovní skupiny Projektu Turnov – Zdravé město a MA 21 PhDr. Hanu 

Maierovou, Mgr. Otakara Špetlíka, Evu Kordovou, Kateřinu Doubravovou, Mgr. Hanu 

Kocourovou, Ing. Miloslavu Šípošovou, Ing. Jana Zárybnického, RNDr. Miroslava Vargu, Ing. Evu 

Krskovou, Mgr. Petru Houškovou, PhDr. Mgr. Reného Brože, Ing. Tomáše Špinku, MgA. Lukáše 

Hajna, ThMgr. Ondřeje Halamu, Pavla Charouska, MUDr. Jaroslava Frömla, Ing. Václava 

Formánka, Mgr. Dagmar Rakoušovou, Boženu Zajíčkovou, Dagmar Bláhovou a ruší tak usnesení 

ZM č. 194/2011. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 21/2015 

ZM jmenuje členy Pracovní skupiny pro Projekt Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21 ve 

složení Dagmar Bláhová, Eva Kordová, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Eva Krsková, Ing. Jan Zárybnický, 

Mgr. Dagmar Rakoušová, Ing. Václav Formánek, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Miloslava Šípošová, 

Mgr. Otakar Špetlík, RNDr. Miroslav Varga, MUDr. Jaroslav Fröml, Zbyněk Báča, Jiří Mikula. 

(Hlasování: 22/0/3) 

 

K bodu č. 16 

Tradiční vánoční trhy 

 

Usnesení ZM č. 22/2015 

ZM ukládá vedení města zajistit pořádání vánočních trhů v roce 2015 v prostorách náměstí Českého 

ráje v části u kašny včetně podia s pokračováním do Skálovy ulice. 

(Hlasování: 19/1/5) 

 

K bodu č. 17 

Kontrolní výbor 

 

Usnesení ZM č. 23/2015 
ZM schvaluje plán činností kontrolního výboru na rok 2015 s úpravou v bodě 10 – Kontrola 

následného využití projektových dokumentací.  

(Hlasování: 22/0/1) 
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K bodu č. 18 

Zprávy zastupitelů  

 

Usnesení ZM č. 24/2015 
ZM pověřuje odbor vnitřních věcí prověřit možnost nákupu software na evidenci majetku ve 

vlastnictví města Turnova a nabídku předložit na jednání ZM dne 25. 2. 2015. 

(Hlasování: 24/0/1) 

 

 

V Turnově dne 6. února 2015 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

      starosta               místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 


