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Usnesení 

11. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26.11.2015 
 

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. 381/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplňujícího bodu. 

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

2. ZRUŠENO - před jednáním zastupitelstva   
 

3. ZRUŠENO - před jednáním zastupitelstva  

  

4. Aktuální informace ohledně výměny budov OHŠ a SOŠ Turnov   
 

usnesení ZM č. 382/2015 
 

ZM žádá  

radu Libereckého kraje o změnu usnesení č.1826/15/RK a požaduje přesunutí všech ročníků 

obchodní akademie, cestovního ruchu a hotelnictví do objektu ve Zborovské 519, Turnov. 

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

usnesení ZM č. 383/2015 
 

ZM žádá  

Liberecký kraj, jako zřizovatele Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy 

Turnov, Zborovská 519, aby zajistil optimální řízení a demokratické vedení školy, byl dodržován 

etický kodex zaměstnance a v případě zjištění, že tomu tak není, vyvodil patřičné důsledky. 

Zastupitelstvo města rovněž žádá zřizovatele školy, aby zajistil výuku na budově v ulici 

Zborovská i ulici Alešova tak, aby byly plnohodnotně naplněny potřeby žáků a učitelů na obou 

budovách. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/3] 
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5. Prodej části pozemku parc.č. 3856/7, k.ú. Turnov - přístup ke 4 rodinným domům 

v Ohrazenicích   
 

 

usnesení ZM č. 384/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 3856/61 orná půda o výměře 206 m2, k.ú. Turnov zaměřeného 

geometrickým plánem č. 4125-80/2015 do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do 

SJM spoluvlastnický podíl ve výši 4/5 z celku a paní xxxxxxxxxxxx spoluvlastnický podíl ve 

výši 1/5 z celku, za cenu ve výši 300 Kč/m2  (celkem 61.800 Kč), která je pro tento druh 

pozemku cenou obvyklou. Na uvedeném pozemku bude umístěn vodovodní řád pro 4 RD v 

Ohrazenicích a následně investor výstavby rodinných domů zde na své náklady vybuduje 

zpevněnou komunikaci. 

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

6. Prodej části pozemku parc.č. 713/4, k.ú. Mašov u Turnova   
 

usnesení ZM č. 385/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 713/49 ostatní plocha o výměře 227 m2, k.ú. Mašov u Turnova 

zaměřeného geometrickým plánem č. 1116-85/2015 do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx za 

cenu ve výši 300 Kč/m2 (celkem 68.100 Kč), která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

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

7. Prodej části pozemků parc.č. 863/1 a 864/1, k.ú. Turnov - výstavba bytových 

domů v ul. Žižkova, Turnov   
 

usnesení ZM č. 386/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků parc.č. 863/10 zast.pl. o výměře 561 m2 a parc.č. 863/11 zast.pl. o výměře 285 

m2, k.ú. Turnov zaměřených geometrickým plánem č. 3918-42/2015 do podílového 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu z 

celku za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 (celkem 846.000 Kč), která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou.  

V kupní smlouvě jsou mimo jiné sjednány termíny pro dokončení bytových domů a především 

zpevněných ploch v okolí bytových domů. Stavby zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 863/1 

a 864/1, k.ú. Turnov budou vybudovány na náklady investorů bytových domů a následně 

bezplatně převedeny do vlastnictví Města Turnov. V případě nedodržení stanovených termínů 

dokončení výstavby je sjednána smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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8. Směna pozemků parc.č. 1939/3 za část parc.č. 1939/2, k.ú. Turnov - Poliklinika 

Nádražní s.r.o.   
 

usnesení ZM č. 387/2015 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemků mezi Městem Turnov a spol. Poliklinika Nádražní s.r.o., do vlastnictví města 

bude převeden pozemek parc.č. 1939/3 ostatní plocha o výměře 55 m2, k.ú. Turnov a do 

vlastnictví společnosti Poliklinika Nádražní s.r.o. bude převeden pozemek parc.č. 1939/4 ostatní 

plocha o výměře 55 m2, k.ú. Turnov zaměřený geometrickým plánem č. 4126-92/2015. 

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

9. Vykoupení pozemků parc.č. 803/1, 804, 805 a 806, k.ú. Mašov u Turnova   
 

Nebylo přijato žádné usnesení.  

 

10. Smlouva VHS - chodník Výšinka   
 

usnesení ZM č. 388/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 343/2015. 

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

usnesení ZM č. 389/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční 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 

Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí neinvestiční dotace na tuto stavbu. 

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

11. Převzetí pozemku p.č. 3610/4 k.ú. Turnov od Městské sportovní Turnov s.r.o.   
 

usnesení ZM č. 390/2015 
 

ZM schvaluje  

vrácení pozemku p.č. 3610/4 ostatní plocha katastrální území Turnov od Městské sportovní 

Turnov s.r.o. 

 

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.174.000,--Kč (jeden milion jedno sto 

sedmdesát čtyři tisíce  korun českých), tedy z původní výše 218.247.000,--Kč (dvě stě osmnáct 

milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 

217.073.000,--Kč (dvě stě sedmnáct milionů sedmdesát tři tisíce korun českých). 

 

Účelem snížení základního kapitálu není úhrada ztráty. 

 

Počet společníků se nemění, vklad jediného společníka, Města Turnov se sídlem 511 01 Turnov, 

Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227, se mění ze současné výše vkladu 

218.247.000,--Kč (slovy: dvě stě osmnáct milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých) na 

novou výši vkladu 217.073.000,--Kč (dvě stě sedmnáct milionů sedmdesát tři tisíce korun 
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českých). 

 

Vzhledem k tomu, že část vkladu společníka je tvořena nepeněžitým vkladem, bude s částí 

nepeněžitého vkladu, tj. s celkem pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela 

3610/4 ostatní plocha v katastrálním území Turnov naloženo tak, že bude vrácen jedinému 

společníkovi, městu Turnov, výše uvedenému. Jedinému společníkovi tak nebude vyplacena 

částka, o niž se snižuje základní kapitál, ale bude mu přímo vrácena část nepeněžitého vkladu – 

uvedený pozemek, jehož obvyklá cena podle posudku znalce Zdeňka Bartoše  číslo 2738-

65/2015 ze dne 5.10.2015 činí 1.174.000,--Kč (jeden milion jedno sto sedmdesát čtyři tisíce  

korun českých). 

Vzhledem k tomu, že společnost nevydala kmenové listy, nestanoví se lhůta pro odevzdání 

kmenového listu. 

Snížením výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka se zároveň mění příslušná 

ustanovení zakladatelské listiny. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 

 

Jmenovité hlasování: 

PRO: 

p. Černý, p. Frič, p. Hocke, p. Houšková, p. Jiránek, p. Knížek, p. Kordová, p. Kos, p. Kříž, p. Loukota, p. 

Mikula, p. Rezler, p. Soudský, p. Svobodová, p. Šorejs, p. Špetlík, p. Tomášek, p. Tomsa 

 

PROTI:   

--- 

 

ZDRŽELI SE: 

p. Báča, p. Hudec, p. Kunetka, p. p. Sekanina, p. Uchytil 

 
  

12. Bezúplatný převod majetku do vlastnictví Města Turnov - podíl pozemku parc.č. 

2758/3, k.ú. Turnov   
 

usnesení ZM č. 391/2015 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu v rozsahu 5/8 z celku pozemku parc.č. 2758/3 

ostatní plocha o výměře 1856 m2, k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov od ČR - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasí uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu 

majetku s omezujícími podmínkami. 

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

13. Prodej pozemku parc.č. 1007/67, k.ú. Turnov - bytová zóna Hruštice-Károvsko   
 

usnesení ZM č. 392/2015 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 378/2015. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 393/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1007/67 orná půda o výměře 811 m2, k.ú. Turnov do společného jmění 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.394.850 Kč, která 

je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou. 

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

14. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

15. Přestávka   
 

16. Transparentnost Města Turnov   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

17. Dotační statut města Turnov   
 

usnesení ZM č. 394/2015 
 

ZM schvaluje  

Dotační statut města Turnova. 

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

18. Návrh obecně závazné vyhlášky města Turnov - o místním poplatku za 

komunální odpad   
 

usnesení ZM č. 395/2015 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku č. ……./2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

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

19. Smlouva zapsaného spolku SLUNCE VŠEM - dodatek   
 

usnesení ZM č. 396/2015 
 

ZM schvaluje  

udělení výjimky v čerpání dotace pro zapsaný spolek SLUNCE VŠEM a schvaluje dodatek č. 1 o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova, uzavřené mezi městem Turnov a organizací 

SLUNCE VŠEM z.s.. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/4] 
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20.  Odměny medailistům   
 

usnesení ZM č. 397/2015 
 

ZM schvaluje  

odměny medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za rok 2014 dle návrhu v celkové 

výši 50 000 Kč. 

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

21. Udělení dotace z kulturního fondu města   
 

usnesení ZM č. 398/2015 
 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční dotaci na publikaci Ladislav Karoušek ve výši 15.000,- Kč. 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 3. prosince 2015 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


