
1 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 25. 6. 2015 

 
 

Usnesení 

Zastupitelstva 6. Města Turnov 

ze zasedání dne 25.06.2015 

 

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. 247/2015 
 

ZM schvaluje  

navržený program jednání včetně doplňujících bodů. 

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

2 Studie parku U Letního kina - prezentace   
 

usnesení ZM č. 248/2015 
 

ZM projednalo  

architektonickou studii Parku U Letního kina od firmy AND Praha z roku 2015 a s touto studií 

souhlasí. Tato studie bude brána jako podklad pro zpracování následné podrobné projektové 

dokumentace s následujícími prioritami: 

1. dětské hřiště pro starší děti 

2. úprava hlavní cesty spojující ul. Husovu a prostor Na Sboře 

3. úprava cest v prostoru Staročeských trhů 

4. úprava v prostoru vstupu do letního kina 

Dle možností rozpočtu města a dotačních příležitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  

3 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o úvěru č. 2007-4145-MA a č. 2009-

4023-GU - snížení pevné úrokové sazby   
 

usnesení ZM č. 249/2015 
 

ZM schvaluje  

Dodatek č. 4 Smlouvy o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA ze dne 22. 10. 2007, uzavřený 

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 

44848943, za účelem snížení úrokové sazby a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 4. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 250/2015 
 

ZM schvaluje  

Dodatek č. 3 Smlouvy o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu číslo 2009-

4023-GU ze dne 3. 6. 2009, uzavřený s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s., 

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943, za účelem snížení úrokové sazby a pověřuje 

starostu podpisem tohoto dodatku č. 3. 

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

4 Rozpočtové opatření č.2 na rok 2015   
 

usnesení ZM č. 251/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

343.648.773 Kč, navýšením o částku 6.753.579 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

461.742.773 Kč, navýšením o částku 42.282.579 Kč, a financování ve výši 118.094.000 Kč, 

navýšením o 35.529.000 Kč. 

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

5 Závěrečný účet za rok 2014   
 

usnesení ZM č. 252/2015 
 

ZM souhlasí  

s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2014 bez výhrad. 

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

6 Schválení účetní závěrky za rok 2014   
 

usnesení ZM č. 253/2015 
 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2014 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 

2014. 

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

7 Schválení podnětu na pořízení změny č.1 Územního plánu Turnov   
 

usnesení ZM č. 254/2015 
 

ZM schvaluje  

po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podnět k pořízení Změny 

č. 1 Územního plánu Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 255/2015 
 

ZM ukládá  

pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit pořízení Změny č. 1 

Územního plánu Turnov. 

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

 

8 Rozdělení příspěvku sportovním subjektů ze sportovní komise   
 

 

usnesení ZM č. 256/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro Tělovýchovnou jednotu Turnov o. s., IČ: 15045528 ze sportovní 

komise na rok 2015 ve výši 2.144.939 Kč, z toho 1.944.939 Kč neinvestiční dotace na provoz 

spolku a 200.000 Kč investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 257/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro Tělovýchovně sportovní club Turnov o. s., IČ: 15045544 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 917.094 Kč, z toho 827.094 Kč neinvestiční dotace na 

provoz spolku a 90.000 Kč investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 258/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro TJ SOKOL Turnov, IČ: 13582518 ze sportovní komise na rok 

2015 ve výši 684.197 Kč, z toho 621.197 Kč neinvestiční dotace na provoz spolku a 63.000 Kč 

investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 259/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro AC SYNER Turnov, IČ: 00527271 ze sportovní 

komise na rok 2015 ve výši 594.634 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9]  
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usnesení ZM č. 260/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro FK Pěnčín - Turnov, IČ: 69173036 ze sportovní 

komise na rok 2015 ve výši 380.529 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 261/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro Tenisový klub Turnov, IČ: 15045145 ze sportovní komise na rok 

2015 ve výši 146.460 Kč, z toho 86.460 Kč neinvestiční dotace na provoz spolku a 60.000 Kč 

investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 262/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Klub českých turistů Turnov, IČ: 15045561 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 75.872 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 263/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ: 

15045561 ze sportovní komise na rok 2015 ve výši 106.201 Kč na provoz spolku, a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu 

města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 264/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro SKI club Turnov, IČ: 00529702 ze sportovní komise 

na rok 2015 ve výši 33.171 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9]  

usnesení ZM č. 265/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finanční dotace pro Klub lyžařů Turnov, IČ: 15044840 ze sportovní komise na rok 

2015 ve výši 214.206 Kč, z toho 134.206 Kč neinvestiční dotace na provoz spolku a 80.000 Kč 

investiční dotace, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
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usnesení ZM č. 266/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Šachový klub Zikuda Turnov-o.s., IČ: 49295071 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 132.065 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 267/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro TJ Orel Turnov, IČ: 62014579 ze sportovní komise 

na rok 2015 ve výši 52.438 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 268/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Bruslařský a hokejový klub Turnov, IČ: 27003345 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 110.594 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 269/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Střelecký sportovní klub Sokol, Malý Rohozec, IČ: 

27022650 ze sportovní komise na rok 2015 ve výši 11.709 Kč na provoz spolku, a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu 

města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 270/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Střelecký sportovní klub Sokol, Malý Rohozec, IČ: 

27022650 ze sportovní komise na rok 2015 ve výši 11.709 Kč na provoz spolku, a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu 

města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 

usnesení ZM č. 271/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro SSK Olympia Turnov, IČ: 00539520 ze sportovní 

komise na rok 2015 ve výši 14.471 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
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usnesení ZM č. 272/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro ABT Česana Malý Rohozec, IČ: 22751173 ze 

sportovní komise na rok 2015 ve výši 11.420 Kč na provoz spolku, a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 273/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže, IČ:00855022 

ze sportovní komise na rok 2015 ve výši 70.000 Kč na akci Sportovec, a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

usnesení ZM č. 274/2015 
 

ZM pověřuje  

místostarostku Mgr. Janu Svobodovou pravomocí povolit na základě písemné žádosti 

sportovního subjektu a projednání ve Sportovní komisi RM v odůvodněných případech úpravu 

vnitřního členění poskytovaných finančních příspěvků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 
  

9 Příspěvky občanů   
 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

10 Přestávka  
 

11 Sportovní areál Maškova zahrada - aktuální informace   
 

usnesení ZM č. 275/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu výstavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov". 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

12 Schválení bezúplatného převodu pozemku parc.č. 698, k.ú. Malý Rohozec od ČR-

Státního pozemkového úřadu   
 

 

usnesení ZM č. 276/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 217/2015. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 277/2015 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod pozemku parc.č. 698 ostatní plocha o výměře 656 m2, k.ú. Malý Rohozec z 

vlastnictví ČR Státní pozemkový úřad do vlastnictví Města Turnov. 

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

13 Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko   
 

usnesení ZM č. 278/2015 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení prodeje pozemků par.č. 1004/29 o výměře 678m2, parc.č. 1007/69 o výměře 647m2, 

parc.č. 1004/27 o výměře 854m2 a parc.č. 1004/28 o výměře 874m2, vše k.ú. Turnov dle 

předložených podmínek za min. cenu 1.350,-Kč/m2. 

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

14 Vykoupení pozemků  u věže za divadlem - parc.č. 458/2 a 458/3, k.ú. Turnov,   
 

usnesení ZM č. 279/2015 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemků parc.č. 458/2 zast.pl. o výměře 1 m2 a parc.č. 458/3 ost.pl. o výměře 7 m2, 

vyměřeno geometrickým plánem č. 4084-39/2015, vše k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov 

za celkovou kupní cenu ve výši  8.000 Kč a všech nákladů s prodejem spojených. 

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

15 Prodej pozemků na Malém Rohozci - parc.č. 66 a část parc.č. 150/13, k.ú. Malý 

Rohozec   
 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

 
  

16 Prodej objektu čp. 72 ve Skálově ulici v Turnově   
 

usnesení ZM č. 280/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej nemovitostí Libereckému kraji pro potřeby Muzea Českého ráje - pozemek 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 3.800.000 Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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17 Poškození hrobů následkem pádu stromu na Mariánském hřbitově   
 

usnesení ZM č. 281/2015 
 

ZM schvaluje  

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

rámci dobré vůle schvaluje poskytnutí finančního daru na opravu hrobů ve výši 50% nákladů: 

- D-14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 4 500,-Kč 

- D-6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 42 500,-Kč 

- D–9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 40 000,-Kč 

- D-18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 4 000,-Kč 

- D-19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 2 500,-Kč 

- E-15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do max. výše 7 500,-Kč 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 

  
 

18 Transparentnost města   
 

usnesení ZM č. 282/2015 
 

ZM ukládá  

RM zrealizovat webovou aplikaci rozklikávacího rozpočtu Města Turnov a jeho organizací 

nejpozději od 1. 1. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/2] 
  
 

usnesení ZM č. 283/2015 
 

ZM schvaluje  

používání hlasovacího zařízení pro účely jednání ZM od 27. 8. 2015. 

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

usnesení ZM č. 284/2015 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu tajemníka o jednotlivých bodech materiálu Transparentnost města Turnova:  rozklikávací 

rozpočet, zveřejňování video záznamů z jednání ZM, hlasovací zařízení, poruchy ve městě a 

elektronický objednávkový systém. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

19 Cena obce, čestné občanství, medaile starosty - změna členů hodnotící komise   
 

usnesení ZM č. 285/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 114/2011 a jmenuje členy hodnotící komise zastupitelstva města pro udělování 

ceny obce a čestného občanství ve složení: Tomáš Hocke, Tomáš Hudec, Tomáš Tomsa, Ivan 

Kunetka, Otakar Špetlík, Vítězslav Sekanina a Petr Soudský. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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20 Informace - smluvní ujednání mezi KNL, a.s. a zaměstnanci, nad rámec 

zaměst.poměrů v turnovské nemocnici   
 

usnesení ZM č. 286/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace podané starostou města o obsahu všech smluvních ujednání, mezi Krajskou nemocnicí 

Liberec, a.s. a jejími zaměstnanci, nad rámec zaměstnaneckých poměrů v turnovské nemocnici. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  

 

21 Ručitelské prohlášení za úvěr Sdružení Český ráj - ROP   
 

usnesení ZM č. 287/2015 
 

ZM schvaluje  

ručení, formou ručitelského prohlášení, za závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 

1415/15/4220 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, 

a. s. a Sdružením Český ráj, a to do doby úplného splacení veškerých závazků z ní vyplývajících. 

Nejpozději do 29. 02. 2016. ZM zároveň schvaluje obsah dohody č…1415/15/4220 a pověřuje 

starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této dohody. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/3/4] 
  

22 Podněty a informace   
 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

 

V Turnově dne 1. července 2015 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


