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Usnesení 

7. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27.08.2015  

 

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. 288/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně stažení navržených bodů. 

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

2 Aktuální situace okolo objektu ve Zborovské ulici č.p.519, Turnov a objektu 

Alešova č.p. 1723, Turnov 2  - záměr výměny objektů   
 

usnesení ZM č. 289/2015 
 

ZM projednalo  

zprávu Aktuální situace okolo objektu ve Zborovské ulici č.p.519, Turnov a objektu Alešova č.p. 

1723, Turnov 2 - záměr výměny objektů a pověřuje starostu města dalším jednáním. 

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

3 Aktuální situace okolo komunikace S5 (R35) Turnov - Úlibice   
 

usnesení ZM č. 290/2015 
 

ZM projednalo  

zprávu Aktuální situace projektu komunikace S5 a obchvatu Města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 291/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 221/2009 a usnesení ZM č. 161/2011 týkající se nesouhlasu s trasováním 

komunikace S5 (R35) na katastrech Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/1] 

  

 

 

 
 



2  Zastupitelstvo Města Turnov 27. 8. 2015 

usnesení ZM č. 292/2015 
 

ZM pověřuje  

starostu města dalším jednáním týkajícím se trasování komunikace S5 v úseku Ohrazenice - 

Úlibice s cílem zajistit maximální ochranu obytného území Města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 

 

usnesení ZM č. 293/2015 
 

ZM souhlasí  

s projekčním záměrem komunikace S5 na území města Turnova za předpokladu realizace jižního 

obchvatu Turnova s maximálním prodloužením navrhovaného tunelu Pelešany s vyústěním 

mimo obytné území do oblasti Valdštejnska a současně realizací přeložky komunikace II/283 

mimo intravilán Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/3] 
  

4 Název nové ulice a sportovně-rekreačního areálu - Turnov   
 

usnesení ZM č. 294/2015 
 

ZM schvaluje  

název nové ulice v části města Turnov „Vojtěcha Maška“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 

 

5 Prodej pozemku parc.č. 2600/126, k.ú. Turnov, zastavěného domy čp. 1637, 1638, 

1639, Jana Patočky, Turnov   
 

usnesení ZM č. 295/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 2600/126 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 673 m2, k.ú. Turnov 

zastavěného domy čp. 1637, 1638, 1639 Turnov, sídliště Jana Patočky do vlastnictví Bytového 

družstva domu R za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 500 Kč/m2, 

celkem za 336.500 Kč. 

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

6 Prodej pozemků parc.č. 66 a část parc.č. 150/13, k.ú. Malý Rohozec   

usnesení ZM č. 296/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 66 trvalý travní porost o výměře 557 m2, k.ú. Malý Rohozec, odměřený 

geometrickým plánem č. 323-11/2009, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx, za 

cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 175.000 Kč a nákladů s převodem 

spojených. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/5] 
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7 Prodej nemovitostí na Šeřilovsku - restaurace, roubenka včetně pozemků   

usnesení ZM č. 297/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o prodeji nemovitostí na Šetřilovsku a požaduje, aby prodej byl inzerován v realitních 

servrech celostátního významu za cenu 3 500 000Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/5] 

  

8 Vykoupení pozemku parc.č. 3610/143, k.ú. Turnov do vlastnictví města   
 

usnesení ZM č. 298/2015 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 3610/143 orná půda o výměře 667 m2, k.ú. Turnov, v souvislosti s 

rekonstrukcí fotbalového hřiště s umělou trávou za tratí, od soukromého vlastníka do vlastnictví 

Města Turnov za cenu obvyklou 15 Kč/m2 a nákladů s prodejem spojených. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
  

9 Příspěvek VHS, Sportovní ulice, chodník Výšinka   
 

Tento bod byl stažen z jednání ZM. 

 

10 Hrad Valdštejn - Obnova pláště kaple sv. Jana Nepomuckého - 1. etapa   
 

usnesení ZM č. 299/2015 
 

ZM schvaluje  

realizaci akce „Hrad Valdštejn - Obnova pláště kostela sv. Jana Nepomuckého - 1. etapa“ a v 

případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši min. 40% z rozpočtových nákladů 

na této akci v roce 2016. 

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

11 Příspěvky občanů   
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12 Přestávka  
 

13 Schválení darovací smlouvy - ZŠ, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

usnesení ZM č. 300/2015 
 

ZM schvaluje  

darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Turnovem, Antonína Dvořáka 335, 511 22, Turnov a 

Základní školou, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ze dne 27.8.2015, kterou je 

darován majetek v pořizovací ceně 2.925.195,40 Kč. 

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

  

 

 

 
 



4  Zastupitelstvo Města Turnov 27. 8. 2015 

14 Rozdělení příspěvků - Kulturní fond   

usnesení ZM č. 301/2015 
 

ZM schvaluje  

SEVEROČESKÉMU FILHARMONICKÉMU SBORU ČESKÁ LÍPA, se sídlem Mariánská 

540, 470 01 Česká Lípa příspěvek na akci - oratorium Svatá Ludmila ve výši 13.000 Kč. Jeho 

použití se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 

 

usnesení ZM č. 302/2015 
 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvek na publikaci – 2 Básničky nejen pro Anežku ve 

výši 4.000 Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
  

15 Dotační program města   
 

Tento bod byl stažen z programu jednání dle výsledků pracovního zasedání ZM 24.8.2015. 

 

16 Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2014   

usnesení ZM č. 303/2015 
 

ZM bere na vědomí  

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2014. 

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

17 Finanční půjčka pro MAS Český ráj a příspěvek města   
Po diskusi tento bod stažen z programu jednání. 
 

18 Záznamy z jednání ZM a objednávkový systém na městském úřadě   

usnesení ZM č. 304/2015 
 

ZM schvaluje  

zveřejňování video záznamů ZM na webových stránkách města přes kanál Youtube. 

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

usnesení ZM č. 305/2015 
 

ZM bere na vědomí  

zavedení elektronického objednávkového systém na Městském úřadu v Turnově, odboru dopravy 

pro agendu registru vozidel. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
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19 Podněty a informace   

usnesení ZM č. 306/2015 
 

ZM ukládá  

předsedovi dozorčí rady společnosti KCT, s.r. o., panu Ing. Křížovi, aby na příští zasedání ZM 

předložil zprávu o stavu hospodaření Gastroprovozu Střelnice firmy KCT s. r. o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/2] 
  

V Turnově dne 3. září 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 
 


