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Usnesení 

8. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 24. 09. 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. 307/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Půjčka pro MAS Český ráj   
 

usnesení ZM č. 308/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí návratné finanční výpomoci Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, IČ: 

25988417 ve výši 168.876,- Kč se splatností do 31. 12. 2016 a zároveň schvaluje smlouvu 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/2] 
  

usnesení ZM č. 309/2015 
 

ZM souhlasí  

s výší členského příspěvku 4,- Kč na obyvatele ročně v Obecně prospěšné společnosti 

pro Český ráj od roku 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/3] 
  

3. Schválení finančního daru pro Svatobor - restaurování náhrobku A. Marka   
 

usnesení ZM č. 310/2015 
 

ZM schvaluje  

dar ve výši 28.750,- Kč a darovací smlouvu mezi Městem Turnov, IČ: 00276227, se sídlem 

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov a spolkem Svatobor, IČ: 47610042, se sídlem 

Mostecká 1, 118 00 Praha 1 na restaurování hrobu p. Antonína Marka v Praze na 

Vyšehradě. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
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4. Schválení darovacích smluv pro ZŠ - Výzva č. 46 OPVK   
 

usnesení ZM č. 311/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Turnov, 28. října 18, okres Semily, věcný dar dle pořizovací 

ceny v částce 259.241,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 312/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Turnov, Žižkova 518, okres Semily, věcný dar dle pořizovací 

ceny v částce 252.728,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 313/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Turnov, Skálova 600, okres Semily věcný dar dle pořizovací 

ceny v částce 244.561,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 314/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková 

organizace věcný dar dle pořizovací ceny v částce 124.819,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 315/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Kobyly, okres Liberec – příspěvková organizace věcný dar dle 

pořizovací ceny v částce 116.121,-- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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usnesení ZM č. 316/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu a mateřskou školu Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, 

příspěvková organizace věcný dar dle pořizovací ceny v částce 115.622,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 317/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Rovensko pod Troskami věcný dar dle pořizovací ceny v 

částce 123.313,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 318/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Turnov – Mašov, U Školy 56, okres Semily věcný dar dle 

pořizovací ceny v částce 47.460,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 319/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace věcný dar 

dle pořizovací ceny v částce 45.298,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 320/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Přepeře, okres Semily – příspěvková organizace věcný dar 

dle pořizovací ceny v částce 40.995,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 321/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu Ohrazenice, okres Semily – příspěvková organizace věcný 

dar dle pořizovací ceny v částce 46.905,-- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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usnesení ZM č. 322/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu, Mírová pod Kozákovem, okres Semily věcný dar dle 

pořizovací ceny v částce 51.231,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 323/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu a Mateřskou školu Všeň věcný dar dle pořizovací ceny v 

částce 38.158,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 324/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu a Mateřskou školu, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková 

organizace věcný dar dle pořizovací ceny v částce 45.066,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 325/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Základní školu a Mateřskou školu Hrubá Skála – Doubravice, okres Semily 

věcný dar dle pořizovací ceny v částce 39.386,-- Kč. 

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

usnesení ZM č. 326/2015 
 

ZM schvaluje  

v rámci Výzvy č. 46 Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost -  darovací 

smlouvu pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu Tatobity, okres Semily věcný 

dar dle pořizovací ceny v částce 27.290,-- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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5. Městská knihovna Antonína Marka Turnov - schválení změny ve zřizovací listině   

usnesení ZM č. 327/2015 
 

ZM schvaluje  

Městské knihovně Antonína Marka Turnov Dodatek č. 1. zřizovací listiny schválené 

Zastupitelstvem města dne 22. 10. 2009, číslem usnesení 192/2009 dle předloženého 

návrhu. 

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

6. Problematika odpadů   

usnesení ZM č. 328/2015 
 

ZM schvaluje  

návrh úpravy pytlového sběru – svoz pytlů občany pouze na sběrný dvůr na Vesecku a 

na sběrné místo pytlového sběru v Sobotecké ulici (u sídla Technických služeb Turnov 

s.r.o.) a zvýšení motivačního příspěvku, zvýšení počtu úklidů okolo hnízd na separovaný 

odpad a zvýšení četnosti vyvážení hnízd na separovaný odpad. 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem fyzických nepodnikajících osob na území města Turnov. 

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

 
 

7. Optimalizace projektu modernizace Krajské nemocnice v Liberci, tvorba 

finančního rámce pro jeho realizaci   
 

 

usnesení ZM č. 329/2015 
 

ZM bere na vědomí  

aktualizaci projektového záměru a schvaluje harmonogram dalšího postupu dle 

důvodové zprávy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/3] 
  

8. Žádosti o dotace z OPŽP   
 

usnesení ZM č. 330/2015 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 

Osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v 

sídlech, na projekt „Revitalizace školní zahrady u ZŠ Alešova v Turnově.“ V případě 

poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z rozpočtu města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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usnesení ZM č. 331/2015 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 

Osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v 

sídlech, na projekt „Revitalizace zeleně kolem kruhové křižovatky ulic Nádražní, 

Bezručova a Palackého v Turnově.“ V případě poskytnutí dotace schvaluje ZM 

dofinancování projektu z rozpočtu města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 332/2015 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 

Osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v 

sídlech, na projekt „Výsadba zeleně – průchod Františkánskou zahradou v Turnově.“ V 

případě poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z rozpočtu města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

9. Příspěvky občanů   
 

usnesení ZM č. 333/2015 
 

ZM podporuje  

aktivity studentů Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy Turnov 

směřující k demokratické diskusi a zachování školy ve Zborovské ulici. 

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

10. Přestávka   

             

11. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - aktuální informace   
 

usnesení ZM č. 334/2015 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu výstavby "Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada 

Turnov". 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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12. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - půjčka   
 

 

usnesení ZM č. 335/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města obchodní společnosti Městská 

sportovní Turnov, s.r.o. na vybavení recepce a občerstvení v objektu SRA Maškova 

Zahrada Zimní stadion, Vojtěcha Maška 2300 ve výši 90 tis. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/4] 
  

usnesení ZM č. 336/2015 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

města Turnova" mezi Městem Turnov a Městskou sportovní Turnov, s. r. o. a pověřuje 

starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/4] 
  

13. Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov   
 

usnesení ZM č. 337/2015 
 

ZM schvaluje  

záměr prodeje  pozemku parc.č. 846 zast.pl. a nádvoří o výměře 725 m2, k.ú. Turnov, 

jehož součástí je stavba Turnov čp. 81, bydlení, formou prodeje bytových jednotek 

současným  oprávněným nájemníkům bytů v tomto domě a  částí přiléhajících pozemků 

parc.č. 843/1, 843/11 a 855/1 o celkové výměře cca 850 m2 , vše v k.ú. Turnov. Kupní 

cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá. ZM ukládá OSM zajistit 

veškeré podklady pro realizaci nabídky a prodeje uvedených nemovitostí podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/2] 

 

14 Prodej pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko, Turnov   
 

usnesení ZM č. 338/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1004/29 orná půda o výměře 677 m2, k.ú. Turnov, zaměřeného 

geometrickým plánem č. 4105-75/2015, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 923.950 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 339/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1007/69 orná půda o výměře 647 m2, k.ú. Turnov, do podílového 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu, za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 993.450 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 340/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1004/27 orná půda o výměře 852 m2, k.ú. Turnov, zaměřeného 

geometrickým plánem č. 4105-75/2015, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 1.330.200 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 341/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1004/28 orná půda o výměře 874 m2, k.ú. Turnov, do 

společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 

cenu ve výši 1.469.900 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

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

15. Příspěvek VHS, Sportovní ulice, chodník Výšinka   
 

usnesení ZM č. 342/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 1 776 916,-Kč 

na stavbu "Turnov-oprava kanalizace a vodovodu ulice Sportovní" realizované v rámci 

akce "Regenerace panelového sídliště Turnov, u nádraží" a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy s Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto 

stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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usnesení ZM č. 343/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 470 000,-Kč 

na stavbu "Turnov-oprava kanalizace a vodovodu Výšinka" (320 000,-Kč na obnovu 

chodníku a 150 000,-Kč na výměnu vodovodního řadu) a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy s Vodohospodářský sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto 

stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

16. Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova   
 

usnesení ZM č. 344/2015 
 

ZM schvaluje  

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

služebnosti na pozemek parc.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova s vlastníkem pozemku 

Lesy České republiky, a.s. pro stavbu mostku (ev.č.018) přes Vazovecký potok v 

Dolánkách za jednorázovou úhradu 10.000,-Kč + DPH + náklady s tím spojené. 

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

17. Zadláždění dvora Muzea Českého ráje v Turnově - dlažební kostky (dar)   
 

usnesení ZM č. 345/2015 
 

ZM ruší  

usnesení č. 141/2015. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
 

usnesení ZM č. 346/2015 
 

ZM schvaluje  

dar: žulová kostka drobná – 1t, žulová kostka velká – 81 t, odseky čedičové – 76 t z 

vlastnictví Města Turnova Libereckému kraji pro Muzeu Českého ráje v Turnově, které 

budou použity na vydláždění dvora p.č.533, 532, vše k.ú. Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

18. Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - 1. etapa - korekce dotace   
 

usnesení ZM č. 347/2015 
 

ZM bere na vědomí  

Protokol o kontrole č.j. RRSV 10177/2015 projektu Integrovaný terminál veřejné dopravy 

Turnov – I. etapa. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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usnesení ZM č. 348/2015 
 

ZM schvaluje  

následující postup Města Turnov v rámci kontroly dotace projektu Integrovaný terminál 

veřejné dopravy Turnov – I. etapa: město zaplatí nezpůsobilé výdaje za protihlukovou 

stěnu ve výši 146 186,47 Kč a podá odvolání proti Rozhodnutí o odvodu na Ministerstvu 

financí. 

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

  

19. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015   
 

usnesení ZM č. 349/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2015 upravuje v příjmové části na 

částku ve výši 347.199.176 Kč, navýšením o částku 3.550.403 Kč, ve výdajové části na 

částku ve výši 460.313.176 Kč, snížením o částku 1.429.597 Kč, a financování ve výši 

113.114.000 Kč, snížením o 4.980.000 Kč. 

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

20. Cena obce, čestné občanství - udělení   
 

usnesení ZM č. 350/2015 
 

ZM schvaluje  

udělení ocenění Cena obce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in memoriam). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

usnesení ZM č. 351/2015 
 

ZM schvaluje  

úpravu statutu ocenění Cena obce v článku II. A článku X. dar ve výši 50 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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21. Příspěvky zastupitelů   
 

usnesení ZM č. 352/2015 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu z dozorčí rady Kulturního centra Turnov s. r. o týkající se ekonomiky 

gastroprovozu KC Střelnice. 

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

 
  

V Turnově dne 1. října 2015 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


