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Usnesení 

12. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 17. 12. 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. 399/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplnění bodů. 

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

2. Veřejná sbírka pro firmu AGBA   
 

usnesení ZM č. 400/2015 
 

ZM schvaluje  

konání veřejné sbírky na celém území České republiky za účelem shromáždění finančních 

prostředků na pomoc firmě AGBA v.o.s., Vesecko 488, 51101 Turnov, sbírka proběhne formou 

shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním transparentním účtu 

zřízeném pro tento účel u banky.  Sbírka započne dle § 7, zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách a bude ukončena 31. 3. 2016.ZM schvaluje konání veřejné sbírky na celém území ČR. 

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

usnesení ZM č. 401/2015 
 

ZM schvaluje  

finanční dar ve prospěch veřejné sbírky pro firmu Agba, v. o. s., Vesecko 488, 51101 Turnov, ve 

výši 50.000,- Kč. 

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

3. Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v  Turnově   
 

usnesení ZM č. 402/2015 
 

ZM projednalo  

zprávu o zpracování technické studie „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 

(Fučíkova ulice) v Turnově“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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usnesení ZM č. 403/2015 
 

ZM souhlasí  

se záměrem realizace Jižního sjezdu ve Fučíkově ulici současně s oboustranným připojením 

komunikace u prodejny Ford v Ohrazenicích na silnici I/10, I/35. 

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

usnesení ZM č. 404/2015 
 

ZM souhlasí  

se zajištěním výkupu pozemku p.č. 2263 a  obytného objektu čp. 1248 na stavební parcele č. 

2262 v k.ú. Turnov pro stavbu Jižního sjezdu dle Smlouvy o budoucí smlouvě směnné ze dne 15. 

1. 2001. 

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

usnesení ZM č. 405/2015 
 

ZM neschvaluje  

směnu nemovitostí pozemku ppč. 25/13 a St. 312 s obytným objektem čp.149, vše v k.ú. 

Ohrazenice za odpovídající nemovitost s pozemkem v k.ú. Turnov. 

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

  

4. Schválení Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov   
 

usnesení ZM č. 406/2015 
 

ZM schvaluje  

v souladu se zněním § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov. 

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

5. Projekt Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov   
 

usnesení ZM č. 407/2015 
 

ZM bere na vědomí  

podání žádosti FK Pěnčín-Turnov, o.s. (od 1.1.2016 FK Turnov, z.s.) na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, program 133510 na projekt „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“. 

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

usnesení ZM č. 408/2015 
 

ZM souhlasí  

s finanční spoluúčastí Města Turnov ve výši max. 20% z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na 

akci „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ v případě získání dotace Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, program 133510 na tuto akci, za předpokladu aktivní účasti města na 

administraci, organizaci, výběrového řízení na dodavatele a dozoru na stavbě. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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usnesení ZM č. 409/2015 
 

ZM souhlasí  

se zahájením hrubých terénních úprav na stavbě „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ v 

jarních měsících roku 2016 s cílem minimalizovat finanční náklady na tuto fázi projektu. 

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

6. Žádost Technických služeb Turnov o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Turnova 

- nákup kontejneru pro pytlový sběr   
 

usnesení ZM č. 410/2015 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace z rozpočtu města z fondu Ekocomu ve výši 96.960,- Kč pro Technické služby 

Turnov,s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, IČ 25260260 na nákup kontejneru pro zajištění 

pytlového sběru tříděných odpadů od 1. 1. 2016. 

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

usnesení ZM č. 411/2015 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace na nákup kontejneru pro Technické služby Turnov, s.r.o. a souhlasí 

s jejím podpisem starostou města. 

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

7. Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U Nádraží, 4. etapa - podání 

žádosti o dotaci, příslib financování   
 

usnesení ZM č. 412/2015 
 

ZM schvaluje  

v případě obdržení dotace realizaci akce "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U 

nádraží, 4. etapa“ v roce 2016. 

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

usnesení ZM č. 413/2015 
 

ZM schvaluje  

dofinancování akce "Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 4. etapa“ v 

případě získání dotace ve výši minimálně 30% z rozpočtových nákladů této akce v roce 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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8. Rozpočtového opatření č. 4 na rok 2015   
 

usnesení ZM č. 414/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

357.959.525 Kč, navýšením o částku 10.760.349 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

455.621.875 Kč, snížením o částku 4.691.301 Kč, a financování ve výši 97.662.350 Kč, snížením 

o 15.451.650 Kč. 

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

9. Návrh rozpočtu města Turnov pro rok 2016   
 

usnesení ZM č. 415/2015 
 

ZM schvaluje  

navýšení příspěvku pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - řádek 298 o 200 tis. Kč za účelem 

nákupu registračních pokladen pro gastroprovoz KC Střelnice. Oproti tomu ZM ponižuje řádek 

399 – revitalizace šetřilovských rybníčků o 200 tis. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/2/7] 
  

usnesení ZM č. 416/2015 
 

ZM schvaluje  

rozpočet města na rok 2016 dle tabulky č. 1 a rozpočty peněžních fondů na rok 2016 s úpravou 

předchozího usnesení. 

Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu: 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 313 908 240,00 Kč 

z toho: 

daňové příjmy 213 695 000,00 Kč 

nedaňové příjmy 58 470 000,00 Kč 

kapitálové příjmy 12 230 000,00 Kč 

transfery 29 513 240,00 Kč 

 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 331 854 240,00 Kč 

z toho: 

běžné výdaje 255 194 240,00 Kč 

kapitálové výdaje 76 660 000,00 Kč  

 Financování ve výši 17 946 000,00 Kč 

 z toho: 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 12 152 465,00 Kč 

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 25 960 000,00 Kč  

splátky půjček – 20 166 465,00 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 417/2015 
 

ZM schvaluje  

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši 

a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze č. 1. 

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

10. Transparentnost města   
 

usnesení ZM č. 418/2015 
 

ZM ukládá  

tajemníkovi Městského úřadu propojit informace o kontaktech na jednotlivé úředníky na 

webových stránkách města s informací o jejich přítomnosti na městském úřadu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/2/5] 
  

11. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12. Přestávka 

   
 

13. Petice občanů za řešení neudržitelné dopravní situace v Nádražní ulici   
 

usnesení ZM č. 419/2015 
 

ZM projednalo  

Petici občanů města „Za řešení neudržitelné dopravní situace v Nádražní ulici podpořením 

realizace dopravních napojení na silnici I/35 v Ohrazenicích a Fučíkově ulici v Turnově“ a bere 

na vědomí podporu realizace těchto opatření. 

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

14. Jmenování správní rady sportovního fondu   
 

usnesení ZM č. 420/2015 
 

ZM odvolává  

členy správní rady Sportovního fondu Města Turnova k 17. 12. 2015 : PhDr. Mgr. René Brož, 

RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Bc. Jindřich Kořínek, Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda. 

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

usnesení ZM č. 421/2015 
 

ZM jmenuje  

členy správní rady Sportovního fondu Města Turnova k 18. 12. 2015: Mgr. Jana Svobodová, 

Mgr. Martina Marková, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil. 

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

 

 
  



6 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 17. 12. 2015 

15. Zpráva o finanční činnosti dobrovolného svazku Mikroregion Jizera v roce 2015  
 

usnesení ZM č. 422/2015 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera za rok 2015. 

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

16. Greenway Jizera: dotace na údržbu   
 

usnesení ZM č. 423/2015 
 

ZM schvaluje  

dotaci pro Sdružení Český ráj na údržbu Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný pro rok 2015 

ve výši 84 054 Kč,- dle Smlouvy o partnerství na projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky – 

Líšný ze dne 25. 1. 2010 a metodiky dělení podílů. 

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

V Turnově dne 23. prosince 2015 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


