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Usnesení 

8. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 09. 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. 333/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Velké investiční akce města a Vodohospodářského sdružení Turnov 2017-2020   
 

      Bod stažen z programu jednání.  
 

3. Táborová základna Krčkovice   
 

Bod po diskusi stažen z programu jednání. Nebylo přijato žádné usnesení. Bude předložen na jedno 

z dalších jednání ZM po doplnění informací dle diskuse. 

 

4. Dražba pozemku v k.ú. Turnov   
 

usnesení ZM č. 334/2016 
 

ZM schvaluje  

účast města Turnov na dražbě pozemku parc. č. 1839/15, v k.ú. Turnov, LV číslo: 4695, za 

účelem jeho koupě. Za podmínek stanovených v usnesení č.j.: 131 EX 4062/10-108 

Exekutorského úřadu Liberec, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 335/2016 
 

ZM schvaluje  

složení dražební jistiny ve výši 15.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 336/2016 
 

ZM pověřuje  

starostu Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a pověřuje ho 

stanovením max. výše ceny za dražený pozemek dle podmínek dražební vyhlášky. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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5. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí u domu čp. 778, Turnov   
 

usnesení ZM č. 337/2016 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemku parc.č. 1427/8 zahrada o výměře 12 m2,k.ú. Turnov a pozemku parc.č. 1465/4 

ostatní plocha o výměře 5 m2 , k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým plánem č. 4186-71/2016 

ve vlastnictví podílových spoluvlastníků - xxxxxxxxx (podíl 8730/28330), xxxxxxxxxxxx (podíl 

9795/28330), xxxxxxxxxxxx (podíl 9805/28330) za pozemek parc.č. 1427/14 zahrada o výměře 

77 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým plánem č. 4186-71/2016 ve vlastnictví Města 

Turnov s vyrovnáním ze strany soukromých podílových spoluvlastníků za rozdíl ve výměře 

pozemků v celkové výši 150.000 Kč (tj. 2.500 Kč/m2), která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

6. Prodej bytové jednotky č. 81/7 v domě čp. 81 v Žižkově ulici, Turnov, 

vč.spoluvlast.podílu na společ. částech nemovité věci   
 

usnesení ZM č. 338/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytové jednotky č. 81/7 vymezené v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož součástí je 

stavba: Turnov, č.p. 81 bytový dům do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  

1.470.000 Kč, která je cenou obvyklou pro tento druh nemovitosti. Součástí bytové jednotky č. 

81/7 je i podíl ve výši 9264/62847 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. 

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

7. Greenway Jizera - smlouva na dotaci   
 

usnesení ZM č. 339/2016 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu č. OLP/2660/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 280.000,- Kč z Dotačního fondu 

Libereckého kraje na projekt „Projektová příprava DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov-

Svijany“ a pověřuje starostu tuto smlouvu podepsat. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

8. Informace o svozu odpadu v okrajových částech města   
 

usnesení ZM č. 340/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informace o jednání s občany ohledně omezení svozu odpadů v obtížně přístupných lokalitách 

města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/8] 
  

usnesení ZM č. 341/2016 
 

ZM upravuje  

usnesení ZM č. 236/2016 s návrhem omezení svozu odpadů v uvedených 27 lokalitách dle 

předloženého návrhu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/8] 
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9. Zřízení nové obchodní společnosti města - Technické služby Turnov s. r. o. - 

Koncepce technických služeb s ohledem na nový zákon o zadávání veřejných 

zakázek   
 

usnesení ZM č. 342/2016 
 

ZM schvaluje  

založení nové obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí Města Turnova Turnovské 

odpadové služby, s. r. o. a zakladatelskou listinu této společnosti dle předloženého návrhu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/5] 
  

usnesení ZM č. 343/2016 
 

ZM schvaluje  

vklad do základního kapitálu nové společnosti Turnovské odpadové služby s. r. o. ve výši 150 tis. 

Kč a ukládá starostovi města zařadit tento vklad do příštího rozpočtového opatření č. 4 pro rok 

2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/5] 
  

10. Program regenerace městské památkové zóny - podíly na dotaci Ministerstva 

kultury   
 

usnesení ZM č. 344/2016 
 

ZM mění  

usnesení č. 131/2016 takto:  

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových 

rezervací a městských památkových zón na rok 2016, a to: 

1. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie Turnov  – p.p.č. 1496, 1497, k.ú. Turnov 

(vlastník Město Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 997.038 Kč,- (uznatelné náklady 

jsou 833.985 Kč). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – I. etapa. Jednotlivé podíly jsou tyto: 

417.985 Kč z prostředků vlastníka, 416.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

 

2. Budova děkanství v Turnově – Děkanská 87 -  p.p.č. 488, k.ú. Turnov (vlastník 

Římskokatolická farnost – děkanství Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 275.081 

Kč. Bude prováděna obnova fasády a oken.  Jednotlivé podíly jsou tyto: 110.571 Kč z prostředků 

vlastníka, 137.000 Kč z Programu regenerace MPZ, 27.510 Kč z rozpočtu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/1/4] 
  

11. Mateřské školy Turnov - výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2016/2017   
 

      Bod stažen z programu jednání. 
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12. Změna zřizovací listiny u Základní umělecké školy Turnov, příspěvková 

organizace   
 

 

usnesení ZM č. 345/2016 
 

ZM schvaluje  

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

účinností od 26. 9. 2016. 

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

  

13. Smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Jizera   
 

usnesení ZM č. 346/2016 
 

ZM rozhoduje  

o poskytnutí dotace ve výši 55000,- Kč pro Mikroregion Jizera na "Obnovu veřejného osvětlení 

MR JIZERA“ – výměna svítidel veřejného osvětlení Přepeřská Turnov   a  zároveň schvaluje 

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov pro "Mikroregion Jizera". a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

14. Dotace na modernizaci základních škol   
 

usnesení ZM č. 347/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr na modernizaci základních škol v Turnově – ZŠ Skálova, ZŠ 28. října a ZŠ Žižkova a 

podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt 

„Modernizace základních škol v Turnově“. 

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

usnesení ZM č. 348/2016 
 

ZM schvaluje  

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

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Modernizace základních škol v Turnově“. 

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

15. Příspěvky občanů   
        

16. Přestávka   
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17. Individuální dotace na činnost organizací FOKUS Turnov,z.s. a Hospic 

sv.Zdislavy,o.p.s.   
 

usnesení ZM č. 349/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS Turnov, z.s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, Smlouvu o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 

Turnov na sociální službu Centrum denním služeb ve výši 137 000 Kč. 

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

usnesení ZM č. 350/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS Turnov, z.s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, dotaci na projekt 

Podpora sociální služby Centrum denních služeb ve výši 137 000,- Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních prostředků na 

podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova na r. 2016. 

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

usnesení ZM č. 351/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Horská 1219, 460 14 Liberec 14 , dotaci na 

projekt Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy ve 72 000,- Kč. Její poskytování se řídí Dotačním 

statutem města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 352/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Horská 1219, 460 14 Liberec 14, Smlouvu o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 72 000,- Kč na realizaci projektu Podpora 

činnosti hospice sv. Zdislavy. 

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

18. Udělení ceny obce a čestného občanství pro rok 2016   
 

 

usnesení ZM č. 353/2016 
 

ZM schvaluje  

udělení čestného občanství panu xxxxxxxxxxxxxx. 

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

usnesení ZM č. 354/2016 
 

ZM schvaluje  

udělení Ceny obce pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň ZM schvaluje finanční dar 

pro ve výši 50 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 355/2016 
 

ZM schvaluje  

udělení Ceny obce pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxa zároveň ZM schvaluje finanční dar pro ve výši 

50 000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 356/2016 
 

ZM souhlasí  

s vyškrtnutím následujících osob ze seznamu čestných občanů Města Turnova, a to pana 

Klementa Gottwalda, který byl přímo zodpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců i 

nevinných lidí v padesátých letech 20. století a pana Alexandra Lukiče Cjury, který se podílel na 

okupaci Turnova sovětskou posádkou. 

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

19. Nová obecně závazná vyhláška města o nočním klidu   
 

      Bod stažen z programu jednání. 

 

20. Dotace na podporu sportu ze sportovního fondu   
 

usnesení ZM č. 357/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 527271 na projekt Hruštice 2016 - běžecký 

závod turnovských atletů ve výši 2 500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou 

součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 358/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ABT Česana Rohozec o. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 

pohár 2016 ve výši 1 500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí 

Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 359/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ABT Česana Rohozec o. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 

triatlon 2016 ve výši 2 500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí 

Statutu sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 360/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Okresní rada Asociace školních klubů České republiky Semily, IČ 

01452061 na projekt 43. Ročník Silvestrovského běhu v Turnově 2016 ve výši  2 000 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport 

ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 361/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071 na projekt Turnovský 

granát 2016 ve výši 3 000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí 

Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 362/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071 na projekt Finále extraligy 

šachových družstev 2015/2016 ve výši 8 000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, 

která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 363/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl aerobiku), IČ 15045528 

na projekt Víkendové fitness odpoledne pro děti ve výši 3 500 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 364/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (Samostatný orientační klub), 

IČ 15045528 na projekt Fotoorientační hra pro širokou veřejnost ve výši 3 500 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport 

ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 365/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl kanoistiky), IČ 

15045528 na projekt Závod pramic a paddelboardů pro veřejnost ve výši 2 000 Kč. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport 

ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 366/2016 
 

ZM neschvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ILMA z. s., IČ 22887806 na projekt Sportovní volnočasová aktivita 

ve spolku ILMA z. s., neboť nebyla splněna prvotní podmínka dle Statutu sportovního fondu 

města Turnov a Pravidel pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

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

21. Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016 - 2020   

 

usnesení ZM č. 367/2016 
 

ZM schvaluje  

Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016 – 2020 +. 

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

 

V Turnově dne 5. října 2016 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


