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Usnesení 

7. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. 08. 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. 308/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Modernizace Krajské nemocnice Liberec - architektonicko-urbanistická soutěž o 

návrh   
 

usnesení ZM č. 309/2016 
 

ZM po projednání 

bere na vědomí informaci o podmínkách Soutěže o návrh projektu Modernizace KNL. 

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

3. Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti - 

KNL Catering, s.r.o.   
 

 

usnesení ZM č. 310/2016 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti mezi Městem 

Turnov a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. směřující k vytvoření společnosti KNL Catering, 

s.r.o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/1] 
  

4. ZRUŠENO - před jednáním zastupitelstva 
 

 

5. Vykoupení spoluvlastnického podílu 1/4 z celku pozemků parc.č. 731/8, 731/26 a 

731/28, k.ú. Daliměřice   
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usnesení ZM č. 311/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení spoluvlastnického podílu 1/4 z celku pozemků parc.č. 731/8 ostatní plocha o výměře 

14 m2, parc.č. 731/26 ostatní plocha o výměře 157 m2 a parc.č. 731/28 ostatní plocha o výměře 

39 m2, k.ú. Daliměřice od paní XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví Města Turnov, za cenu 100 

Kč/m2, která je pro tento druh pozemků cenou obvyklou. Náklady s prodejem spojené uhradí 

Město Turnov. 

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

  

6. Prodej pozemku parc.č. 843/2, k.ú. Turnov - pod stavbou garáže   
 

usnesení ZM č. 312/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 843/2 zast.plocha o výměře 1 m2, k.ú. Turnov za cenu 1.000 Kč/m2, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a všech nákladů s prodejem spojených do 

vlastnictví p.XXXXXXXXXXXXXXXXX, majitele stavby garáže na něj zasahující. 

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

7. Prodej pozemku parc.č. 1660/94 zast.plocha, k.ú. Turnov, na pozemku stojí 

stavba: Turnov, čp. 1899, 1900, bytový dům   
 

usnesení ZM č. 313/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc.č. 1660/94 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 637 m2, k.ú. Turnov, na 

pozemku stojí stavba: Turnov čp. 1899, 1900, 1901 bytový dům, LV 5109  (ul. Granátová, 

sídliště Výšinka) za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 500 Kč/m2 (celkem 318.500 

Kč), která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a všech nákladů s prodejem spojených, do 

podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v uvedených domech. Velikost 

spoluvlastnického podílu na pozemku pro jednotlivé majitele bytových jednotek v domě čp. 

1899, 1900 a 1901 Turnov je totožný se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 

a to následovně: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-  spoluvlastnický podíl 370/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 740/39674 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 731/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 569/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 185/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 185/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 577/39674 

XXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 447/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 901/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 577/39674 

 manželé  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 901/79348 

XXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 577/39674 
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XXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl  348/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 288/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 366/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 288/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 341/79348 

XXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 341/79348 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 577/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 740/39674 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 569/39674 

XXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

XXXXXXXXXXXXXX-spoluvlastnický podíl 901/79348 

XXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 288/19837 

Stavební bytové družstvo, Turnov - spoluvlastnický podíl 8641/19837 

XXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 174/19837 

XXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- spoluvlastnický podíl 732/39674 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/2] 
  

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

spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci   

 

usnesení ZM č. 314/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytových jednotek vymezených v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož součástí je 

stavba: Turnov, č.p. 81 byt. dům včetně podílu na společných částech nemovité věci, kterými 

jsou mimo jiné pozemky parc.č. 843/27, 843/28, 843/29, 846/2 a 855/16, k.ú. Turnov:  

b.j. č. 81/1 - kupní cena 820.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXXXXX 

b.j. č. 81/2 - kupní cena 1.200.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXXXXXX- podíl 1/2  

 kupující XXXXXXXXXXXXXXXXXX- podíl 1/2 

b.j.č.  81/5 - kupní cena 990.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXXXXXX 

b.j. č. 81/6 - kupní cena 1.450.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXX 

b.j. č. 81/8 - kupní cena 1.530.000 Kč - kupující XXXXXXXXXXXXXX 

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

9. Pozemek pod garáží v ul. 5. května, Turnov   
 

 

usnesení ZM č. 315/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o umístění stavby garáže v soukromém vlastnictví na pozemku parc.č. 1448/2, k.ú. 

Turnov ve vlastnictví města. ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 1448/2, k.ú. Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
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10. Žádost o prominutí úroků z prodlení   
 

 

usnesení ZM č. 316/2016 
 

ZM schvaluje  

vzdání se práva a prominutí pohledávky úroků z prodlení pana XXXXXXXXXXXXX v částce 

422.032,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/4] 
  

11. Vodohospodářské sdružení Turnov, investiční dotace   
 

usnesení ZM č. 317/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 104.500,-Kč na 

stavbu "Turnov, výtokový stojan Výšinka" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s 

Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto stavbu. 

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

usnesení ZM č. 318/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 s Vodohospodářským sdružením Turnov na poskytnutí investiční dotace na 

stavbu "Turnov - výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec". Výše poskytnuté investiční 

dotace je 473.000,-Kč. 

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

usnesení ZM č. 319/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 s Vodohospodářským sdružením Turnov na poskytnutí neinvestiční dotace 

na stavbu "Turnov - oprava vodovodního řadu Mašov". Výše poskytnuté investiční dotace je 

228.000,-Kč. 

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

12. Hrad Valdštejn - Obnova fasády Kaple sv. Jana Nepomuckého a obnova 

vstupního mostu   

 

usnesení ZM č. 320/2016 
 

ZM schvaluje  

realizaci akce „Hrad Valdštejn – Obnova fasády Kaple sv. Jana Nepomuckého a obnova 

vstupního mostu“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši min. 40% z 

rozpočtových nákladů na této akci v roce 2017. 

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

13. Táborová základna Krčkovice   
 

usnesení ZM č. 321/2016 
 

ZM schvaluje  
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nákup pozemků 1537/2 a 1537/3 k.ú. Hrubá Skála, zaměřené geometrickým plánem č. zak. 842-

63/2016 o celkové výměře 2756 m2 od pana XXXXXXXXXXX do vlastnictví města Turnova za 

celkovou kupní cenu ve výši 120 000,-Kč, která je pro tento druh pozemků cenou obvyklou. 

Správní poplatky včetně daně z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. 

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

14. MŠ a ZŠ Sluníčko-dotace na vybudování zázemí osobní asistence   

 

usnesení ZM č. 322/2016 
 

ZM schvaluje  

Záměr na vybudování zázemí osobní asistence v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko 

Turnov v předpokládaných nákladech 2,5 mil Kč. 

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

  
 

usnesení ZM č. 323/2016 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Vybudování 

zázemí osobní asistence Sluníčko Turnov“. 

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

usnesení ZM č. 324/2016 
 

ZM schvaluje  

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

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Vybudování zázemí osobní asistence 

Sluníčko Turnov“. 

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

15. ZRUŠENO - před jednáním zastupitelstva 

 

16. Dotace na kulturu z kulturního fondu   
 

usnesení ZM č. 325/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., 

IČ 49294211 na vydání DVD Parní lokomotiva 310.0134 LITOVEL z Českého ráje ve výši 

10.000,- 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) – [19/0/1] 
  

usnesení ZM č. 326/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Jiřího Zadražila, předsedu Osadního výboru Bukovina, Kobylka, Dolánky 

na digitalizaci historických dokumentů Letopisy bukovinské ve výši 7.000,- Kč. Použití dotace se 



6  Zápis Zastupitelstva Města Turnov 25. 8. 2016 

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

kulturního fondu města Turnov. 

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

17. Změna zřizovací listiny u Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, 

příspěvková organizace a Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková 

organizace   

 usnesení ZM č. 327/2016 
 

ZM schvaluje  

Zastupitelstvo města schvaluje  novou zřizovací listinu pro Mateřskou školu a Základní školu 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1.9.2016. 

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

usnesení ZM č. 328/2016 
 

ZM schvaluje  

Zastupitelstvo města schvaluje novou zřizovací listinu pro Základní školu Turnov, Zborovská 

519, příspěvková organizace, s účinností od 1.9.2016. 

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

18. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

19. Přestávka   
 

20. Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 3   
 

usnesení ZM č. 329/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

343.940.023 Kč, navýšením o částku 323.403 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

378.089.273 Kč, navýšením o částku 323.403 Kč, a financování ve výši 34.149.250 Kč. 

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

21. KULTURNOV - oslava turnovské kultury   
 

usnesení ZM č. 330/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o nově vzniklé přehlídce turnovské kultury KULTURNOV a s ní související iniciativě, 

která má za cíl zviditelnit výjimečné bohatství turnovské kulturní scény. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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22. Půjčka ze sociálního fondu   
 

usnesení ZM č. 331/2016 
 

ZM schvaluje  

půjčku ze soc. fondu zaměstnavatele ve výši 10 000,- Kč p.XXXXXXXXXX. 

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

23. Nesplacená půjčka   
 

usnesení ZM č. 332/2016 

ZM schvaluje 

splácení dlužné částky p. XXXXXXXX ve výši 50 tis. Kč a smluvní pokuty nejpozději do termínu 31. 12. 2017 

v minimální výši splátky 3000Kč/měsíc. Pokud bude částka řádně splácena v určeném termínu, bude 

odpuštěna pohledávka vzniklá úroky z prodlení.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
 

24. Smlouva Greenway Jizera   
 

Nebylo přijato žádné usnesení.  
 

 

 

V Turnově dne 30. srpna 2016 

 

 

 

 

……………………..      ……………………….. 

Mgr. Petra Houšková       Mgr. Jana Svobodová         

Místostarostka       místostarostka 

 

 

 

 

   

 


