
1 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 30. 6. 2016 

 
 

Usnesení 

6. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. 06. 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. 278/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně doplněného bodu. 

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

2. Jednací řád zastupitelstva města   
 

usnesení ZM č. 279/2016 
 

ZM schvaluje  

předložený jednací řád zastupitelstva města. 

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

3. Individuální žádost o dotaci na provozování toalet na železničním nádraží a 

terminálu Turnov   
 

usnesení ZM č. 280/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 300 000 Kč/ročně s garancí na 3 roky (07/2016 – 07/2019 

včetně) pro ROKO serviceplus s.r.o., IČ 28797728 na provozování toalet na železničním nádraží 

a terminálu Turnov, za podmínek otevírací doby 7:00 - 20:00, sedm dní v týdnu, s poplatkem 5 

Kč za použití WC. V případě, že ROKO serviceplus s.r.o., přestane provozovat toalety na 

železničním nádraží a terminálu Turnov, bude i poskytování dotace ukončeno. 

ZM zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
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4. Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 2   
 

usnesení ZM č. 281/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení a to s 

doplněním dle předchozí usnesení v části 1c, 3639, 5213, ROKO serviceplus s. r. o., dotace na 

provoz toalet na železničním nádraží a terminálu ve výši 150tis. Kč. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

343.616.620 Kč, navýšením o částku 25.252.968 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

377.765.870 Kč, navýšením o částku 27.766.618 Kč, a financování ve výši 34.149.250 Kč, 

navýšením o 2.513.650 Kč. 

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

5. Závěrečný účet města Turnov za rok 2015   
 

usnesení ZM č. 282/2016 
 

ZM souhlasí  

souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2015 bez výhrad. 

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

 
 

6. Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2015   
 

usnesení ZM č. 283/2016 
 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2015 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 

2015. 

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

7. Vykoupení pozemků parc.č. 2001/1, a 2001/2, k.ú. Turnov od podílových 

spoluvlastníků   
 

usnesení ZM č. 284/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemků parc.č. 2001/1 a 2001/2, k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov za kupní 

cenu ve výši 100 Kč/m2, celkem 29.700 Kč, která je pro tento druh pozemků cenou obvyklou, od 

jednotlivých podílových spoluvlastníků: xxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(1/15), xxxxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/120), xxxxxxxxxxxx (1/120), 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxxx (1/15), 

xxxxxxxxxxxxxx (1/30), xxxxxxxxxxxxxx (1/30), PRECIOSA, a.s. Jablonec n. Nisou (2/15), 

xxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxx (1/15), xxxxxxxxxxxxxxx (2/15), 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/60), a úhradu nákladů spojených s odkoupením těchto pozemků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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8. Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši  1/15 pozemku p.č. 2001/2, 

k.ú. Turnov   
 

usnesení ZM č. 285/2016 
 

ZM schvaluje  

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/15 z celku pozemku parc.č. 2001/2, k.ú. 

Turnov z vlastnictví ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města 

Turnov. 

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

9. Prodej pozemků pod trafostanicemi - ul. Granátová, ul. 1.Máje, Turnov   
 

usnesení ZM č. 286/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1663/15 zast.pl. o výměře 20 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým 

plánem č. 4120-007071/2014, zastavěného trafostanicí Turnov TS SM 0830 do vlastnictví spol. 

ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, celkem 30.000 Kč, která je pro tento 

druh pozemku cenou obvyklou za podmínky, že daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující a 

uhradí náklady spojené s tímto převodem. 

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

usnesení ZM č. 287/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 2548/38 zast.pl. o výměře 37 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým 

plánem č. 4072-004071/2014, zastavěného trafostanicí Turnov TS SM 1094 do vlastnictví spol. 

ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, celkem 55.500 Kč, která je pro tento 

druh pozemku cenou obvyklou za podmínky, že daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující a 

uhradí náklady spojené s tímto převodem. 

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

10. Opěrná zeď Vazovec - majetkové řešení pozemků   
 

usnesení ZM č. 288/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o umístění stavby na části pozemku parc.č. 465 k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

Města Turnov. ZM neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 465 o výměře 8 m2, k.ú. Malý 

Rohozec do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

11. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12. Přestávka   
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13. Dotace na zahraniční spolupráci   
 

usnesení ZM č. 289/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro žadatele Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková 

organizace, IČ 00581071 na projekt s názvem Mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci 

ve výši 7.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 290/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro žadatele Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 na projekt s 

názvem Kemp mládeže ve výši 32.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 291/2016 
 

ZM schvaluje  

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

žadateli, kterým bude dotace schválena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

14. Plán ochrany městské památkové zóny   
 

usnesení ZM č. 292/2016 
 

ZM schvaluje  

Plán ochrany Městské památkové zóny Turnov, vypracovaný v dubnu 2016, který se skládá z 

textové části, výkresové části a karet objektů, náměstí a ulic. 

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

15. Účelové dotace pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a Městskou sportovní 

Turnov, s.r.o.   
 

usnesení ZM č. 293/2016 
 

ZM rozhoduje  

o poskytnutí dotace ve výši 260.000,- Kč pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. na spuštění 

klimatizace a zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov pro 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 294/2016 
 

ZM rozhoduje  

o poskytnutí dotace ve výši 245.000,- Kč pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. na dovybavení 

Maškovy zahrady a zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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16. Formální členění státu - zřízení okresu Turnov   
 

usnesení ZM č. 295/2016 
 

ZM požaduje  

v rámci probíhající přípravy nového administrativního členění státu zřízení nového územního 

celku okres Turnov a tím vyřešení anomálie obce s rozšířenou působností Turnov, která se skládá 

z obcí ležících na území tří stávajících okresů. 

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

17. FOKUS - Rekonstrukce budovy Skálova č.p. 415   
 

usnesení ZM č. 296/2016 
 

ZM ruší  

usnesení č. 40/2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 297/2016 
 

ZM schvaluje  

investiční záměr na stavební úpravy objektu č. p. 415 ve Skálově ulici za účelem vybudování 

zázemí pro rozvoj sociálních služeb. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 298/2016 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi na projekt „Vybudování zázemí  pro 

sociální služby v objektu Skálova č.p. 415“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 299/2016 
 

ZM schvaluje  

v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 10% z 

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

18. Projekt rekonstrukce ZŠ Mašov   
 

usnesení ZM č. 300/2016 
 

ZM schvaluje  

variantu A řešení rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov v kapacitě do 100 žáků. Pověřuje OSM 

dopracováním studie v rámci architektonického ztvárnění a pokračováním další projekční 

přípravy této akce, dle navrženého harmonogramu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/6] 
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19. Výbor zastupitelstva města pro vodohospodářský majetek   
 

usnesení ZM č. 301/2016 
 

ZM navrhuje  

dle zák.128/2000 § 84 Výbor pro vodohospodářský majetek. 

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

usnesení ZM č. 302/2016 
 

ZM volí  

za členy Výboru pro vodohospodářský majetek: Tomáše Hockeho, Jiřího Mikulu, Milana 

Vašáka, Michala Kříže, Vítězslava Sekaninu, Josefa Uchytila a Františka Zikudu. 

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

usnesení ZM č. 303/2016 
 

ZM volí  

předsedou tohoto Výbor pro vodohospodářský majetek Tomáše Hockeho. 

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

20. Kontrolní výbor zastupitelstva města - změna člena   
 

usnesení ZM č. 304/2016 
 

ZM odvolává  

z kontrolního výboru Kateřinu Růžičkovou a na její místo jmenuje Josefa Laurina. 

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

21. Slunce Všem, z.s. - předfinancování projektu IROP, dotace na projekční práce   
 

usnesení ZM č. 305/2016 
 

ZM schvaluje  

Slunci Všem, z.s., IČ: 26671468, předfinancování projektu SLUNCE VŠEM – NÁSTAVBA 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Městem Turnov dle předloženého harmonogramu. 

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

22. Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace a 

změna zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, 

Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace   
 

usnesení ZM č. 306/2016 
 

ZM bere na vědomí  

usnesení rady Libereckého kraje ke zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, 

příspěvková organizace a změnu zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední 

odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 307/2016 
 

ZM podporuje  

zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace s účinností od 

1.9.2017. Zároveň deklaruje plnou připravenost k dalším jednáním o nájemním vztahu v objektu 

ve Zborovské čp. 519, Turnov, případně další podporu nově vzniklé školy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

V Turnově dne 7. července 2016 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 …………………………… 

Mgr. Jana Svobodová 

místostarostka 

 


