
1 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 28. 5. 2015 

 
 

Usnesení 

Zastupitelstva 5 Města Turnov 

ze zasedání dne 28.05.2015  
 

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. 208/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplněného bodu. 

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

2 Aktivity VHS na území města Turnov   
 

usnesení ZM č. 209/2015 
 

ZM projednalo  

investiční aktivitu VHS na území města Turnova v lroce 2015, klíčové investiční záměry a 

základní směry spolupráce s VHS Turnov. 

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

3 Krajská nemocnice Liberec - valná hromada, informace   
 

usnesení ZM č. 210/2015 
 

ZM ukládá  

členu DR KNL a.s. panu Ing. Hockemu, aby ZM informoval ohledně obsahu všech smluvních 

ujednání, mezi KNL a.s. a jejími  zaměstnanci,   nad rámec zaměstnaneckých poměrů a místě 

provozování živnosti v  turnovské nemocnici a její výhodnosti pro KNL   do 31.12.2015 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 211/2015 
 

ZM bere na vědomí  

aktuální informace z Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

ZM bere na vědomí pozvánku Krajské nemocnice Liberec a. s. na zasedání valné hromady 

konané dne 26.6.2015 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená 

usnesení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/7] 
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4 Výsledek výběrového řízení na úvěr města 40 mil.Kč   
 

usnesení ZM č. 212/2015 
 

ZM schvaluje  

přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč od České spořitelny, a.s. včetně 

návrhu smlouvy o úvěru, a to bez zajištění. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 

 

5 Zhodnocení volných finančních prostředků alokovaných na Maškovu zahradu   
 

usnesení ZM č. 213/2015 
 

ZM schvaluje  

uložení volných finančních prostředků ve výši do 50 mil. Kč u banky JaT BANKA a. s. na 

vkladový účet s výpovědní lhůtou na 3 měsíce s podmínkou pojištění 100% vkladu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/1/1] 
  

6 Vyhlášení záměru prodeje č.p.72, ve Skálově ulici v Turnově   
 

usnesení ZM č. 214/2015 
 

ZM souhlasí  

s vyhlášením záměru  prodeje nemovitostí Libereckému kraji pro potřeby Muzea Českého ráje : 

pozemku parc.č. 537 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2, jehož součástí je stavba 

Turnov, čp. 72 obč. vybavenost a pozemku parc.č. 538 zahrada o výměře 214 m2,  vše v k.ú. 

Turnov za kupní cenu ve výši 3, 8 mil. Kč, která je pro tyto nemovitosti cenou obvyklou. 

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

7 VHS Turnov, financování prodloužení vodovodu Daliměřice, xxxxxxxxxx   
 

usnesení ZM č. 215/2015 
 

ZM schvaluje  

přijetí finančního příspěvku od manželů xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ve výši 135.314,-Kč na 

stavbu "Prodloužení vodovodu Daliměřice, xxxxxxxxxx" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy 

o finančním příspěvku s manželi xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 216/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace VHS Turnov ve výši 135.314,-Kč na stavbu "Prodloužení vodovodu 

Daliměřice, xxxxxxxxxx" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s VHS Turnov o poskytnutí 

investiční dotace na tuto stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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8 Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 91/3,k.ú. Malý Rohozec od  ČR - 

Státního pozemkového úřadu   
 

usnesení ZM č. 217/2015 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod pozemku parc.č. 91/3, k.ú. Malý Rohozec z vlastnictví ČR Státní pozemkový 

úřad do vlastnictví Města Turnov. 

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

9 Pojistná událost - poškození hrobů pádem stromu   
 

usnesení ZM č. 218/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace o pádu stromu ve vlastnictví města na hroby a jejich poničení na Mariánském hřbitově 

a přesouvá projednání tohoto bodu na červnové ZM. 

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

10 Život a dílo Pavla Holase   
 

usnesení ZM č. 219/2015 
 

ZM žádá  

kulturní komisi, aby se seznámila se životem a s dílem akademického malíře Pavla Holase a 

navrhla vhodné ocenění in memoriam. 

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

11 Příspěvky občanů   
 

usnesení ZM č. 220/2015 
 

ZM vyhlašuje  

28. květen Památným dnem Turnova jako městský svátek na připomínku jedné z 

nejvýznamnějších událostí v novodobé historii Turnova - odsunu sovětské okupační armády ke 

dni 28. 5. 1990. Město Turnov děkuje pánům Michaelu Kocábovi, Václavu Šolcovi a Josefu 

Kunetkovi za úspěšné provedení této náročné akce, navracející Turnovu pozici svobodného 

města. 

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

 

12 Přestávka  
 

 

13 SVČDM - Dodatek ke zřizovací listině   
 

usnesení ZM č. 221/2015 
 

ZM schvaluje  

Středisku pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily Dodatek č. 1 zřizovací listiny 

schválené Zastupitelstvem města dne 22.10.2009, číslem usnesení 192/2009 dle předloženého 

návrhu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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14 Akční plán na rok 2015 ke Komunitnímu plánu sociálních služeb regionu 

Turnovsko 
 

usnesení ZM č. 222/2015 
 

ZM schvaluje  

Akční plán na rok 2015 ke Komunitnímu plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011- 2015 

a souhlasí se zpracováním nového komunitního plánu na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 

  

15 Rozdělení příspěvku na činnost spolku   
 

usnesení ZM č. 223/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Český svaz chovatelů z. o. Turnov I, IČ: 62014838, Čapkova 789, Turnov, ve výši 

15.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 224/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Klub přátel železnic Českého ráje, IČ: 49294211, U Nádraží 1296, ve výši 30. 

000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 225/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Místní skupinu Českého červeného kříže Turnov, Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Semily, IČ: 70962031, Jablonec 291, Jablonec nad Nisou, ve výši 3.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 226/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Konfederaci politických vězňů ČR, pobočka 55, Žižkova 2031, Turnov, ve výši 

12.000Kč 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 227/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., z. o. Turnov, IČ: 72744383, 

Studentská 1598, Turnov, ve výši 15.000Kč 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
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usnesení ZM č. 228/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Spolek rodáků a přátel Turnova, IČ: 15045927, Bezručova 367, Turnov, ve výši 

15.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 229/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro ILMA spolek, IČ: 22887806, Trávnice 902, Turnov, ve výši 5.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 230/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Turnov Lidem, z. s., IČ: 03626440, Žižkova 544, Turnov, ve výši 5.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 231/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Mysliveckou společnost Vesecko-Turnov, IČ: 01420429, Nádražní 1105, Turnov ve 

výši 10.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 

usnesení ZM č. 232/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Celia – život bez lepku o. p. s., IČ: 27048861, Nová Ves 198, Nová Ves, ve výši 

5.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 233/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Turnov, IČ:62014765, Přepeřská 

1803, Turnov, ve výši 10.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 

usnesení ZM č. 234/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ: 70150443, ul. 28. října 808, Turnov, ve 

výši 3.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 235/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Český svaz chovatelů z. o. Turnov II, IČ: 70150451, Prouskova 1868, Turnov, ve 

výši 6.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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usnesení ZM č. 236/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Tělovýchovnou jednotu Český ráj, IČ: 150 43 274, Hrubá Skála 37, Turnov, ve výši  

15.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 237/2015 
 

ZM souhlasí  

s dotací pro Povyk, z. s., IČ: 27024717, U Lomu 35, Turnov, ve výši 10.000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 238/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro Myslivecké sdružení Mírová pod Kozákovem, IČ: 65197712,  z 

důvodu vyčerpání alokovaných prostředků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 239/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro Kulturní a divadelní spolek Jizeran, Rakousy IČ: 69861323, z důvodu 

vyčerpání alokovaných prostředků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 

usnesení ZM č. 240/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro NIPI bezbarierové prostředí, o. p. s. IČ: 27163059, z důvodu vyčerpání 

alokovaných prostředků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 241/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro Orel jednota Turnov, IČ: 62014579, (organizaci jsou ve  významné 

výši přidělovány prostředky na podporu sportovní činnosti ). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

usnesení ZM č. 242/2015 
 

ZM rozhoduje  

o neposkytnutí dotace pro Mikroazyl pro opuštěná zvířata, Malý Rohozec, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

(žádost nebyla podána předepsaným způsobem  a  neobsahovala potřebné přílohy). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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16 Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově   
 

 

usnesení ZM č. 243/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o pořádání Mistroství světa v orientačních závodech horských kol na území města 

Turnova 19. 8. 2015. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 

 

 
  

17 Kontrolní výbor - software pro hlášení závad ve městě (komunikace, mobiliář, 

apod.)   
 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  
 

18 Transparentnost Města Turnov   
 

usnesení ZM č. 244/2015 
 

ZM ukládá  

tajemníkovi úřadu zajistit informace o webové aplikaci rozklikávacího rozpočtu, zveřejňování 

video záznamů ZM na youtube, nákup hlasovacího zařízení pro účely jednání ZM, zavést 

elektronický objednávkový systém pro občany a podmínky finančního zabezpečení předložit na 

červnové zastupitelstvo. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/7] 

  

 
 

19 Záloha - TJ Turnov   
 

usnesení ZM č. 245/2015 
 

ZM schvaluje  

z rozpočtu města – položky „Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním organizacím“ 

poskytnutí druhé zálohy pro Tělovýchovnou jednotu Turnov, Skálova 207, IČO: 150 455 28 -  ve 

výši 300.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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20 Ručitelské prohlášení za kontokorentní úvěr Sdružení Český ráj   
 

usnesení ZM č. 246/2015 
 

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. 2016. ZM Zároveň schvaluje obsah Dohody č. 

1155/15/4220. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/3] 

  
 

21 Podněty a informace   
 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

V Turnově dne 5. června 2015 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


