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Usnesení 

5. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 05. 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. 237/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání zastupitelstva města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

2. Změna jednacího řádu zastupitelstva města   
 

usnesení ZM č. 238/2016 
 

ZM ukládá  

tajemníkovi Městského úřadu Turnov přepracovat jednací řád tak, aby byly zapracovány 

připomínky dle diskuse a dále byly zapracovány termíny odpovídající platnému znění zákona o 

obcích. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/6] 
  

3. Vodohospodářské sdružení Turnov, zadání analýzy nakládání s majetkem, 

provozování vodovodů a kanalizací, stanovisko Rady sdružení k činnosti předsedy 

DR   
 

usnesení ZM č. 239/2016 
 

ZM bere na vědomí  

usnesení Rady Vodohospodářského sdružení Turnov č.55/2016 a potvrzuje pana Jiřího Mikulu v 

pozici člena dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/1] 
 

4. Dům přírody Českého ráje v Dolánkách: žádost o provozní dotaci a žádost o 

prominutí dluhu za projektovou dokumentaci   
 

usnesení ZM č. 240/2016 
 

ZM mění  

usnesení č. ZM 107/2013 a schvaluje provozní dotaci pro Suchopýr, o. p. s., 463 31 Oldřichov v 

Hájích, IČ: 25419358  - prvních pět let ve výši 30.980,- Kč/rok a dalších pět let ve výši 200.000,- 

Kč/rok s garancí na dobu udržitelnosti projektu tj. 10 let na provozování Domu přírody Českého 
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ráje v Dolánkách u Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/4/1] 

  

5. Koňský trh - aktuální situace   

usnesení ZM č. 241/2016 
 

ZM pověřuje  

starostu města podáním nabídky na odkup nemovitostí ve vlastnictví spol. Real Garant s.r.o., 

Třeboň zapsané na listu vlastnictví č. 5330 pro k.ú. Turnov (pozemky parc.č. 212/2, 213, 

217/1,217/2, 230/1, 230/3, 234/1, 234/5, 234/8, 234/9, 234/16, 236, 237/1, 237/3, 240 a 247/2  a 

pozemek parc.č. 214, jehož součástí je dům čp. 225, parc.č 216, jehož součástí je dům čp. 226, 

parc.č. 234/10, jehož součástí je stavba garáže, parc.č. 239, jehož součástí je stavba bez čp. jiná 

stavba, vše v k.ú. Turnov, celková plocha pozemků je 19862 m2) za cenu 18,5 mil.Kč, jako cenu 

v místě a čase obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 

  

6. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - závěrečná zpráva o stavb   
 

usnesení ZM č. 242/2016 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o průběhu výstavby Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

7. Prodej pozemků u domu čp. 1970 ul. Bedřicha Smetany, Turnov   
 

usnesení ZM č. 243/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 2265/142 zast.pl. o výměře 5 m2 a pozemku parc.č. 2265/175 orná půda 

o výměře 167 m2 odměřeného geometrickým plánem č. 4153-19/2016, vše v k.ú. Turnov do 

společného jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2, celkem 

206.400 Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou. 

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

8. Prodej části pozemku parc.č. 540, k.ú. Turnov (pod zdí a bránou u zahrady při 

objektu muzea)   
 

usnesení ZM č. 244/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 540/2 zahrada o výměře 6 m2, k.ú. Turnov, zaměřeného geometrickým 

plánem č. 4157-20/2016, do vlastnictví Libereckého kraje za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2, 

celkem 12.000 Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou a uhrazení nákladů s 

prodejem spojených ze strany kupujícího. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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9. Nabídka na odkoupení pozemků  parc.č. 822/15, 528/2, k.ú. Bukovina u Turnova 

(cesta k Zrcadlové koze)   
 

usnesení ZM č. 245/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 822/15 ost.pl. o výměře 325 m2 za cenu 90 Kč/m2 a pozemku parc.č. 

528/2 trvalý travní porost o výměře 55 m2 za cenu 50 Kč/m2, vše v k.ú. Bukovina u Turnova, 

jedná se o ceny obvyklé, do vlastnictví Města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

10. Odkoupení části pozemku parc.č. 1432/2, k.ú. Hrubá Skála pro táborovou 

základnu v Krčkovicích   
 

usnesení ZM č. 246/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 1430/3 trvalý travní porost o výměře 190 m2, k.ú. Hrubá Skála, 

zaměřeného geometrickým plánem č. 834-38/2016, do vlastnictví Města Turnov za cenu ve výši  

150 Kč/m2, celkem 28.500 Kč, která je pro tento druh nemovitosti cenou obvyklou a uhrazení 

všech nákladů s vykoupením spojených ze strany kupujícího. Vykoupení se uskuteční formou 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  a následným uzavřením kupní smlouvy s nejzazším 

termínem dne 31.7.2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

11. Dražba pozemků v k.ú. Malý Rohozec   
 

usnesení ZM č. 247/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o vydražených pozemcích v k.ú. Malý Rohozec. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

12. SFS intec, s.r.o., nová komunikace   
 

usnesení ZM č. 248/2016 
 

ZM schvaluje  

odkoupení budoucí komunikace v průmyslové zóně Vesecko vybudované firmou SFS intec, s.r.o. 

Turnov na částech pozemků parc.č. 695/123, 695/121 a 695/13, vše k.ú. Daliměřice. 

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

usnesení ZM č. 249/2016 
 

ZM schvaluje  

kupní cenu budoucí komunikace vybudované firmou SFS imtec, s.r.o., Turnov v průmyslové 

zóně Vesecko ve výši 250,-Kč/m2 a 100,-Kč/m2 pozemku pod komunikací. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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13. Příspěvek VHS, neinvestiční dotace, oprava vodovodního řadu Mašov   
 

usnesení ZM č. 250/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí neinvestiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 375.000,-Kč na 

stavbu "Turnov - oprava vodovodního řadu Mašov" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s 

Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí neinvestiční dotace na tuto stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

14. Veřejné osvětlení Hrubý Rohozec, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti   
 

usnesení ZM č. 251/2016 
 

ZM schvaluje  

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

služebnosti s Libereckým krajem pro stavbu "Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec" na 

pozemcích parc.č. 964/5 a 964/6, oba k.ú. Daliměřice. 

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

15. Lezecký ráj Turnov – budoucnost budovy Bia ráj   
 

usnesení ZM č. 252/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci Komunitního centra Lezecký ráj, z. ú. o jeho snaze nalézt vhodný dotační titul na 

realizaci projektu Lezecký ráj, horolezecká stěna v budově Bia Ráj, Žižkova ulice, čp. 2136 

Turnov – p.č. 855/2, k.ú. Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 253/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr prodeje městského kina Bio Ráj v Žižkově ulici (objekt čp. 2136 s pozemkem parc.č. 

855/2, k.ú. Turnov) formou výběrového řízení za minimální kupní cenu 5 500 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/3] 
  

16. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na jednání valné hromady   
 

usnesení ZM č. 254/2016 
 

ZM bere na vědomí  

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

9.6.2016 a ukládá radnímu města panu Jaroslavu Knížkovi, aby zastupoval město Turnov a 

hlasoval pro navržená usnesení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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17. Petice občanů - Za úpravu Palackého komunikace 3/28 314, snížení hlukových 

emisí z dopravy   
 

usnesení ZM č. 255/2016 
 

ZM bere na vědomí  

petici občanů „Za úpravu Palackého komunikace 3/28 314-snížení hlukových emisí z dopravy“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/2/0] 
  

usnesení ZM č. 256/2016 
 

ZM souhlasí  

a podporuje variantu výměny kostek v jízdních pruzích za povrch z „tichého“ asfaltu, neboť 

právo občanů na ochranu zdraví a příznivé životní prostředí je základním ústavním právem. 

Zároveň tato úprava bude eliminovat otřesy způsobené dopravou a ochrání cenné objekty 

zahrnuté v městské památkové zóně. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/2/0] 
  

18. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

19. Přestávka   
 

20. Zpráva o činnosti Kulturní centrum Turnov s. r. o.   
 

usnesení ZM č. 257/2016 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu Kulturního centra Turnov s. r. o. za rok 2015 s ohledem na převzetí celého gastroprovozu. 

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

21. Žádost individuální dotace - Junák, pozemky základny turnovských skautů   
 

usnesení ZM č. 258/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 800 000 Kč pro Junák-český skaut, středisko Štika Turnov, 

z.s., IČ 15045480 na nákup pozemků pod základnou turnovských skautů na Ostrově (p.č. 1825/1, 

p.č. 3588, st. 1825/2, st. 1825/3, st. 1825/4, k.ú. Turnov), zároveň schvaluje smlouvu o 

poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  

22. Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města   
 

usnesení ZM č. 259/2016 
 

ZM schvaluje  

nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města, bere na vědomí 

informaci o poskytnutých finančních investičních dotacích a deklaruje, že má dostatečné finanční 

prostředky k realizaci tohoto projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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23. Snížení pevné úrokové sazby - smlouva o úvěru ČMZRB, a.s., č. 2007-4145-MA   
 

usnesení ZM č. 260/2016 
 

ZM schvaluje  

Dodatek č. 5 Smlouvy o municipálním úvěru číslo 2007-4145-MA ze dne 22. 10. 2007, uzavřený 

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 

44848943, za účelem snížení úrokové sazby a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 5. 

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

24. Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol   
 

usnesení ZM č. 261/2016 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku č. …/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol 

zřízených Městem Turnov, s účinností od 15. června 2016 a zároveň zrušuje ke stejnému datu 

obecně závaznou vyhlášku č. 13/2005. 

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

25. Dotace na kulturu z kulturního fondu   
 

usnesení ZM č. 262/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČ 26611856, na činnost spolku ve výši 

12.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 263/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Společnost bloumající veřejnosti, z.s., IČ 70150443, na činnost 

spolku ve výši 3.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 264/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Čmukaři  z.s., IČ 26672294, na akci Čmukařská čtyřicítka – k 40. 

výročí založení loutkového divadla ve výši 18.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 265/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek FOKUS Turnov, z.s., IČ 49295101, na akci Diskotéka FOKUSU 

Turnov ve výši 3.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 266/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na akci GRAFFITI JAM TURNOV 2016 ve 

výši 5.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 267/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ILMA, IČ 22887806 na akci Turnov hledá talent – finálový 

galavečer soutěže talentů ve výši 5.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 268/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861, na projekt Prázdninové 

pohádkování ve výši 8.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 269/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Turnov lidem, z.s., IČ 03626440, na projekt Prázdniny s divadlem a 

hrou ve výši 2.500,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 270/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Turnovanku, zastoupenou spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA , IČ 

26611856, na projekt Posezení při dechovce ve výši 6.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 271/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Pěvecký sbor Antonína Dvořáka, zastoupený spolkem TURNOVSKÁ 

BOHÉMA, IČ 26611856, na akci Vánoční koncert ve výši 5.000,- Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 

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

  

 
 



8 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 26. 5. 2016 

usnesení ZM č. 272/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na akci Turnovský rockový festival ve výši 

4.650,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 273/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na publikaci Písničky z Českého ráje CD ve výši 

1.500,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 274/2016 
 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 

žadateli, kterým bude dotace schválena. 

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

usnesení ZM č. 275/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro xxxxxxxxxxxxxxxxx, neboť nebyly splněny podmínky dle Pravidel pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 276/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neboť byla vyčerpána alokovaná částka vyčleněná na 

podporu stanoveného účelu. 

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

usnesení ZM č. 277/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro xxxxxxxxxxxxxxx, IČ 11088877, neboť byla vyčerpána alokovaná částka vyčleněná 

na podporu stanoveného účelu. 

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

26. Greenway Jizera - navržená trasa   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

V Turnově dne 1. června 2016 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 



9 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 26. 5. 2016 

 


