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Usnesení 

1. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. 01. 2016 

 

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. 1/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov   
 

usnesení ZM č. 2/2016 
 

ZM bere na vědomí  

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

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

3. Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova   
 

usnesení ZM č. 3/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytových jednotek v domě čp. 81 v Žižkově ulici v Turnově se souvisejícími pozemky 

parc.č. 843/27, 843/28, 843/29, 846/2 a 855/16 o celkové výměře 1196 m2, k.ú. Turnov, 

zaměřené geometrickým plánem č. 4143-10/2016, dle zák.č. 89/2012 Sb. za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem. 

ZM ukládá OSM podat nabídku oprávněným nájemníkům v tomto domě:  

b.j. č. 81/1 včetně spoluvlastnického podílu 5320/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši  820 tis. Kč,       

b.j. č. 81/2 včetně spoluvlastnického podílu 8086/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši  1.200 tis. Kč 

b.j. č. 81/3 včetně spoluvlastnického podílu  8768/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši 1.320 tis. Kč  

b.j. č. 81/4 včetně spoluvlastnického podílu 6150/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši  940 tis. Kč 

b.j. č. 81/5 včetně spoluvlastnického podílu 6457/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši  990 tis. Kč       

b.j. č. 81/6 včetně spoluvlastnického podílu 9156/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši 1.450 tis. Kč  
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b.j. č. 81/7 včetně spoluvlastnického podílu 9264/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši 1.470 tis. Kč       

b.j. č. 81/8 včetně spoluvlastnického podílu 9646/62847 na společných částech domu a pozemků 

za kupní cenu ve výši 1.530 tis. Kč. 

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

4. Majetkové vypořádání pozemků pod stavbou protipovodňové ochrany - Povodí 

Labe, s.p.   
 

usnesení ZM č. 4/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků parc.č. 3539/2 zastavěná plocha o výměře 57 m2, k.ú. Turnov a parc.č. 777 

zastavěná plocha o výměře 3 m2, k.ú. Mašov u Turnova za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem v celkové výši 14.080 Kč, jako cenu obvyklou, do vlastnictví Povodí Labe, státní 

podnik. 

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

5. Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Ant. Dvořáka, Na Kamenci a u 

Kudrnáčových hodin v Turnově od ŘSD ČR   
 

usnesení ZM č. 5/2016 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod pozemku parc.č. 3880/6 ost.plocha o výměře 70 m2 (část pod chodníkem v ul. 

Ant.Dvořáka),  pozemku parc.č. 3880/26 ost. plocha o výměře 763 m2 odměřeného 

geometrickým plánem (pod chodníkem na Kamenci) a pozemku parc.č. 1884/3 ost. pl. o výměře 

7 m2 (pod chodníkem u Kudrnáčových hodin), vše v k.ú. Turnov formou darovací smlouvy z 

vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví Města Turnov. 

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

6. Převod části pozemku parc.č. 3412/1, k.ú. Turnov do vlastnictví ČR s příslušností 

hospodaření ŘSD ČR   
 

usnesení ZM č. 6/2016 
 

ZM schvaluje  

převod pozemku parc.č. 3412/1 ostatní plocha o výměře 3296 m2, zaměřeného geometrickým 

plánem, na kterém se nachází stavba silnice I.třídy, č. 35 z vlastnictví Města Turnov do 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR formou 

souhlasného prohlášení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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7. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnova   
 

usnesení ZM č. 7/2016 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnova v roce 2015. 

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

8. Prodej pozemku na stavbu rodinného domu - parc.č. 145/17, k.ú. Malý Rohozec   
 

usnesení ZM č. 8/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 145/17 o výměře 1035 m2, k.ú. Malý Rohozec do vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu ve výši 1.060.875 Kč, která je pro tento 

druh pozemku cenou obvyklou. 

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

9. Fotbalové hřiště s umělou trávou - zadání hrubých terénních úprav   
 

usnesení ZM č. 9/2016 
 

ZM schvaluje  

jako dodavatele stavby „Hrubé terénní úpravy pro fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ 

firmu Integra Stavby, a.s. Liberec za nabídkovou cenu 1,398 mil.Kč s DPH a schvaluje uzavření 

smlouvy s dodavatelem. Dalším nákladem bude provedení geologického dozoru na stavbě. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/2/5] 
  

usnesení ZM č. 10/2016 
 

ZM pověřuje  

starostu města zahrnout tento výdaj do rozpočtového opatření č.1 rozpočtu Města Turnov na rok 

2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/2/5] 
  

10. Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2016   
 

usnesení ZM č. 11/2016 
 

ZM schvaluje  

Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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11. Dotace na sociální služby - vyrovnávací platba   
 

usnesení ZM č. 12/2016 
 

ZM souhlasí  

s Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016 a s Výzvou k 

předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016. 

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

12. Příspěvky občanů   
 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

13. Přestávka   
 

14. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015   

usnesení ZM č. 13/2016 
 

ZM bere na vědomí  

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

358.010.869 Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 455.673.219 

Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, a financování ve výši 97.662.350 Kč. 

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

15. Monitoring Akčního plánu za rok 2015, aktualizace Akčního plánu na volební  

období 2014 - 2018   
 

usnesení ZM č. 14/2016 
 

ZM bere na vědomí  

Monitoring Akčního plánu za rok 2015. 

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

usnesení ZM č. 15/2016 
 

ZM schvaluje  

aktualizaci Akčního plánu na volební období 2014 – 2018. 

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

16. Přehled dotací za rok 2015   
 

usnesení ZM č. 16/2016 
 

ZM bere na vědomí  

přehled poskytnutých dotací Města Turnova za rok 2015 v oblasti kultury, sportu, volného času 

dětí a mládeže, zahraniční spolupráce a obecně prospěšných činností. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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17. Smlouvy SGEI   
 

usnesení ZM č. 17/2016 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 18/2016 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 19/2016 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 

Turnovské památky a cestovní ruch. 

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

18. Zřizovací listiny příspěvkových organizací   
 

usnesení ZM č. 20/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 21/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

  
 

usnesení ZM č. 22/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 23/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov – Mašov, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 24/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 25/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, 

s účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 26/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Waldorfskou mateřskou školu Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 27/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu a Základní školu Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 28/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 29/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 30/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 31/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov – Mašov, příspěvková organizace, s účinností 

od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 32/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 33/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Základní uměleckou školu Turnov, příspěvková organizace, od 

28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 34/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 35/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Městskou knihovnu Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 28.1.2016. 

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

  
 

usnesení ZM č. 36/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

usnesení ZM č. 37/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 

28.1.2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 38/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 28.1.2016. 

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

19. Investiční priority v oblasti školství, rekonstrukce ZŠ Mašov   
 

usnesení ZM č. 39/2016 
 

ZM schvaluje  

zadání nové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Základní školy Turnov – Mašov, 

která bude zahrnovat kromě stávajících prostor výdejnu stravy, šatny, další třídu, školní družinu, 

zázemí pro učitele a řešena bude i  dopravní situace v okolí školy. Projekt bude navržen tak, aby 

umožňoval etapizaci záměru a případné získání dotací a zahájení 1. etapy prací v roce 2017, 

2018. 

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

20. Projekt rekonstrukce budovy Skálova č.p. 415 - FOKUS Turnov, z.s.   
 

usnesení ZM č. 40/2016 
 

ZM schvaluje  

FOKUSU Turnov, z.s. (IČO 49295101) podání žádosti do Integrovaného operačního 

programu prioritní osa 2.1. na rekonstrukci budovy Skálova 415, Turnov se závazkem 

kofinancování 5% a předfinancování tohoto projektu Městem Turnov. 

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

21. Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda   
 

usnesení ZM č. 41/2016 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí do podprogramu 113 313 Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na projekt „Výstavba domova se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“, a v případě přidělení dotace vyčlení z 

rozpočtu města finanční prostředky ve výši min. 25% z celkových nákladů akce potřebné k 

realizaci projektu. 

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

22. TJ Turnov - žádost o spoluúčast Města na projektu "Hala Daliměřice"   
 

usnesení ZM č. 42/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr Tělovýchovné jednoty Turnov na stavbu „Zastřešení přetlakovou halou hřiště v Turnově 

Daliměřicích. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/4] 
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usnesení ZM č. 43/2016 
 

ZM souhlasí  

s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na spoluúčast při financování 

investice Tělovýchovné jednoty Turnov „Zastřešení přetlakovou halou hřiště v Turnově 

Daliměřicích“ ve výši 300.000,-Kč, spoluúčast města je podmíněna získáním dotace Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze Státní podpory sportu pro rok 2016 - PROGRAM 

133510. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/4] 
  

23. Obsazení pozice v dozorčí radě KNL Catering, s.r.o.   
 

usnesení ZM č. 44/2016 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 

26.2.2016 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 

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

usnesení ZM č. 45/2016 
 

ZM po projednání navrhuje  

pana Karla Jiránka jako zástupce Města Turnov do dozorčí rady KNL Catering, s.r.o. Ukládá 

starostovi města vyrozumět o usnesení předsedu představenstva společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s. 

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

24. Kontrolní výbor   
 

usnesení ZM č. 46/2016 
 

ZM schvaluje  

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015. 

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

usnesení ZM č. 47/2016 
 

ZM schvaluje  

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016. 

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

V Turnově dne 3. února 2016 

 

 
 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


