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Usnesení 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 23.04.2015  
 

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 

 

 

1 Úvod   
 

usnesení ZM č. 177/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplnění a stažení bodů dle diskuse. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

2. Investiční priority města 2015-2019 - vyhodnocení ankety zastupitelů   
 

usnesení ZM č. 178/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace o výsledku ankety zastupitelů města o Investičních prioritách Města Turnova pro 

období 2014 – 2018.  

ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o výstavbě chodníků a 

dopravně bezpečnostních prvků. 

ZM bere na vědomí informace o výsledku ankety zastupitelů města o seznamu potřebných oprav 

cest a komunikací. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

3. Rozpočtové opatření č. 1 - rozpočet města  
 

usnesení ZM č. 179/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

336.895.194 Kč, navýšením o částku 15.639.634 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

419.460.194 Kč, navýšením o částku 15.804.634 Kč, a financování ve výši 82.565.000 Kč, 

navýšením o 165.000 tis. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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4.  Finanční záležitosti – podmínky pro veřejnou zakázku – úvěr 40 mil. Kč   
 

usnesení ZM č. 180/2015 
 

ZM bere na vědomí  

vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku „Dlouhodobý 

úvěr města Turnov ve výši 40 mil. Kč“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  

5. Objekt Bio ráj - rozhodnutí o dalším využití   
 

usnesení ZM č. 181/2015 
 

ZM ruší  

usnesení 241/2013 ze dne 19. 12. 2013.  

ZM bere na vědomí informaci o projektu a souhlasí s projektem Lezecký ráj, o.s. (horolezecká 

stěna) v objektu Bio Ráj,  Žižkova ulice, čp. 2136 Turnov – p.č. 855/2, k.ú. Turnov.  

ZM pověřuje starostu komunikací s nositeli projektu se záměrem minimalizace nákladů a ukládá 

starostovi průběžně předkládat aktuální informace o projektu.  

ZM stanovuje lhůtu 30. 4. 2016 pro vyhledání reálného dotačního titulu na realizaci tohoto 

projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/7]  
  

6. Prodej pozemků pod garážemi U Raka, Turnov   
 
 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
  

7.  Vykoupení pozemku parc.č. 3040/1, k.ú. Turnov - Struhy   
 

usnesení ZM č. 182/2015 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 3040/1 tr.trav.porost o výměře 5494 m2, k.ú. Turnov do vlastnictví 

Města Turnov od podílových spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/5] 
  

8. Veřejné osvětlení Kadeřavec, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti   
 

usnesení ZM č. 183/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a následně smlouvy o zřízení 

služebnosti s Libereckým krajem pro stavbu "Veřejného osvětlení Kadeřavec, přílož ČEZ" na 

pozemcích parc.č. 1278/1 a 1282/1, oba k.ú. Mašov u Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  

9.  Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko   
 

usnesení ZM č. 184/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o projednávání záměru instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax – Vesecko. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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10. Zpoplatnění parkování v ulici 28. října   
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

11. Příspěvky občanů   
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12. Přestávka   
 

 

13. Turnov - název nové ulice v areálu Maškovy zahrady   
 

Bod byl po diskusi stažen z programu jednání a bude vrácen na zasedání v září 2015. 

 

14. Varovný informační systém obyvatel Turnova - ukončení činnosti městského 

rozhlasu   
 

usnesení ZM č. 185/2015 
 

ZM bere na vědomí  

změnu režimu využívání varovného a informačního systému obyvatel a od 1. 5. 2015 pozastavuje 

účinnost pravidel pro používání varovného informačního systému obyvatel jako městského 

rozhlasu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/1/0] 
  

15. Veřejnoprávní smlouvy - fond na podporu sociální oblasti   
 

usnesení ZM č. 186/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova z režimu de minimis pro organizaci 

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z. s.. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 187/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova pro organizaci FOKUS Turnov, z. s.. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 188/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova pro organizaci Most k naději. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 189/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova pro organizaci SLUNCE VŠEM, 

zapsaný spolek. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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16. Veřejnoprávní smlouvy - kulturní a památkový fond   
 

usnesení ZM č. 190/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Turnovská Bohéma -Turnovské divadelní studio, 

IČO: 26611856, Nám. Č. ráje 5, na akci Modrý kocour Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 191/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Kruh přátel hudby při KCT, IČO: 25958941, 

Markova 311, Turnov, na akci Turnovské hudební večery. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 192/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Spolek přátel Muzea Českého ráje, IČO: 

49295225, Skálova 71, Turnov, na akci Staročeské řemeslnické trhy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 193/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a Spolek přátel hud. fest. Dvořákův Turnov a 

Sychrov, IČO:70104271, Křišťálová 2072, Turnov, na akci Hudební festival Dvořákův Turnov a 

Sychrov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 194/2015 
 

ZM schvaluje  

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Turnov a pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na akci Obnova fasády, oken a dveří na č.p. 452 v Krajířově ul., 511 01 Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  

17. Veřejnoprávní smlouvy - návratná finanční výpomoc pro Kulturní centrum 

Turnov, s.r.o.  

usnesení ZM č. 195/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 

Turnova" mezi Městem Turnov a Kulturním centrem Turnov s. r. o. a pověřuje starostu města 

Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/2/3] 
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18. Veřejnoprávní smlouva - Greenway Jizera   
 

usnesení ZM č. 196/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova na realizaci projektu "Greenway 

Jizera – financování vratky dotace" ve výši 873 417 Kč mezi Městem Turnov a Sdružení Český 

ráj a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/3] 
  

19. Veřejnoprávní smlouva - Memoriál Ludvíka Daňka   
 

usnesení ZM č. 197/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova na realizaci projektu 16. ročník 

Memoriálu Ludvíka Daňka ve výši 400.000,- Kč mezi Městem Turnov a AC SYNER Turnov a 

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

20. Rozdělení příspěvků na podporu spolků   
 

Bod byl stažen z programu jednání. 

 

21. Komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci - rozdělení příspěvků   
 

usnesení ZM č. 198/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Samostatný orientační klub TJ Turnov, Skálova 207, IČ: 15045528, na 

akci „Mezinárodní závody“ dne 26. 6. – 7. 7. 2015 v Alvestě, Švédsko, ve výši 10 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 199/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro SZŠ Turnov, 28. října 1390, IČ: 00 58 10 71, na akci „Mezinárodní soutěž 

v předlékařské první pomoci“ dne 26. 6. 2015 v Niesky, Německo, ve výši 2 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 200/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro ILMA – spolek, Trávnice 902, IČ: 22 88 78 06, na akci „Mistroství Evropy 

a Světový pohár“ dne 13. – 14. 6. 2015 v Mikolajky, Polsko, ve výši 10 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 201/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro LS Na Židli, Jana Patočky 1670, IČ: 26 60 68 61, na akci  

„XXV. Turnovský drahokam“, dne 13. – 15. 3. 2015 v Turnově, ve výši 3 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 202/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, IČ: 00 85 49 99, na akci „Obnova 

výuky řemeslných technik v Egyptě“, v průběhu června 2015 v Turnově, ve výši 3 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 

usnesení ZM č. 203/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, IČ: 00 85 49 99, na akci „Obnova 

výuky řemeslných technik v Egyptě“, průběhu září a října 2015 v Káhyře, Egypt, 

ve výši 12 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 204/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Český svaz chovatelů, z.o. Turnov II., IČ: 70 15 04 51, Prouskova 1868,  

na akci „Výstava okrasného ptactva“, začátkem října 2015 v Žitavě, Německo, ve výši 1 500 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 

usnesení ZM č. 205/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Klub přátel železnic Českého ráje, U Nádraží 1296, IČ: 49 29 42 11, na 

oslavy „150 let Turnovsko-kralupské dráhy“, dne 4. – 6. 9. 2015 v Turnově,  

ve výši 10 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 206/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro T.J. Sokol Turnov, Skálova 540, IČ: 13 58 25 18, na akci „World 

Gymnaestrada 2015“, dne 12. – 18. 7. 2015 v Helsinkách, Finsko, ve výši 8 500 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

22. Farmářské trhy   

usnesení ZM č. 207/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o opětovném zavedení farmářských trhů na náměstí Českého ráje v Turnově. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
 

23 Příspěvky zastupitelů   
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

V Turnově dne 27. dubna 2015 
 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 
 


