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Usnesení 

9. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 20. 10. 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. 368/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Informace o výkonu funkce předsedy Vodohospodářského sdružení Turnov   
 

usnesení ZM č. 369/2016 
 

ZM souhlasí  

souhlasí s tajným hlasováním o navrženém usnesení pana Mikuly. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/4/0] 

usnesení ZM č. 370/2016 
 

ZM volí  

do volební komise paní Šárku Červinkovu a paní Mgr. Janu Svobodovou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/2] 
  

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

usnesení ZM č. 371/2016 
 

ZM projednalo  

podklady k záměru realizace velkých vodohospodářských investičních akcí: intenzifikace ČOV 

Turnov, rekonstrukce úpravny vody a zdrojů pitné vody v Nudvojovicích, přeměna systému 

vodovodů v průmyslové zóně Vesecko a areálu vodojemů na Ohrazenicích, rekonstrukce 

vodohospodářských sítí v Nádražní ulici, na území města pro roky 2017 – 2019. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 372/2016 
 

ZM schvaluje  

- zahájení realizace akce rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici na podzim roku 

2017 či jaře roku 2018 v závislosti na vývoji situace v rámci povolovacího režimu a výzev IROP 

v rámci společného zadávacího řízení 

- podání žádostí o finanční podporu z OPŽP na akce: intenzifikace ČOV Turnov, rekonstrukce 

úpravny vody a zdrojů pitné vody v Nudvojovicích, přeměna systému vodovodů v průmyslové 

zóně Vesecko a areálu vodojemů na Ohrazenicích 

- záměr finanční podpory města na skutečně zahájené akce ve výši dle předloženého návrhu 

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

4. Návratná finanční výpomoc z rozpočtu města pro Vzdělávací centrum Turnov, 

o.p.s.   
 

usnesení ZM č. 373/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města obecně prospěšné společnosti 

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Individuálně, 

ale společně a jinak“ ve výši 800 tis. Kč. a ukládá starostovi města zařadit tuto částku do 

rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města Turnova na rok 2016. 

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

  

usnesení ZM č. 374/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 

Turnova" mezi Městem Turnov a Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s. a pověřuje starostu města 

Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

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

5. Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 4   
 

usnesení ZM č. 375/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

344.516.503 Kč, navýšením o částku 576.480 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

378.665.753 Kč, navýšením o částku 576.480 Kč, a financování ve výši 34.149.250 Kč. 

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

6. Rekonstrukce ZŠ Mašov-prezentace upraveného návrhu   
 

usnesení ZM č. 376/2016 
 

ZM schvaluje  

studii architektonického řešení Rekonstrukce a přístavby ZŠ Mašov. Pověřuje OSM 

pokračováním další projekční přípravy této akce, dle navrženého harmonogramu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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7. Záměr prodeje objektu bývalého kina, Žižkova ul., Turnov   

usnesení ZM č. 377/2016 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení nového záměru prodeje objektu bývalého kina Bio Ráj včetně pozemku  zastavěného 

objektem parc.č. 855/2 a bezprostředně přiléhajících pozemků k tomuto objektu - část parc.č. 

855/1, p.č. 843/11, část p.č. 843/17, p.č. 843/18 o výměře cca 1200 m2, vyznačených na 

přiloženém snímku, za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000 Kč a za dalších následujících 

podmínek: 

a) záměr prodeje budovy na budoucí využití pro byty a vybudování parkovacích stání na náklady 

investora na části pozemku parc. č. 843/5, o výměře cca 600m2 

b) uzavření řádné kupní smlouvy s právním zajištěním úhrady kupní ceny po schválení 

konkrétního kupujícího zastupitelstvem 

c) úhrada první splátky po zjištění informací od správců sítí nejpozději do 31.1.2017 (v případě 

nesouhlasných stanovisek možnost odstoupení od smlouvy), po přijetí první splátky zálohy dojde 

k předání kupní smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí  

e) studie nástavby a projektová dokumentace včetně vydání nepravomocného stavebního 

povolení a úhrada doplatku kupní ceny nejpozději do 31.12.2017 

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

8. Táborová základna Krčkovice   
 

usnesení ZM č. 378/2016 
 

ZM schvaluje  

podání stávajícího projektu „Terénní základna návštěvnického centra Českého ráje – táborová 

základna Krčkovice“ do operačního programu česko-polské přeshraniční spolupráce Interreg V-

A a spolufinancování projektu městem Turnov v předpokládané výši 6,5 mil. Kč. 

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

9. FOKUS - vybudování novostavby sociálního centra   
 

usnesení ZM č. 379/2016 
 

ZM bere na vědomí  

s podobou architektonické studie a bere na vědomí informace o postupu přípravy žádosti o dotaci 

na projekt novostavby sociálního centra v Turnově, Skálově ulici do Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifický cíl 2.1 Rozvoj sociálních služeb. 

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

10. Vydání pozemků z vlastnictví města státu   
 

usnesení ZM č. 380/2016 
 

ZM projednalo  

výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k vydání pozemků v k.ú. Turnov a 

k.ú. Daliměřice (č.j.UZSVM/HSM/2058/2016-HSMM). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 381/2016 
 

ZM neschvaluje  

vydání pozemků požadovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(č.j.UZSVM/HSM/2058/2016-HSMM). Důvodem je nutnost získání vyšší právní jistoty, kterou 

lze odvodit z výsledků ústavní stížnosti podané v obdobné věci Městem Semily k Ústavnímu 

soudu. 

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

11. Příspěvky občanů   
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

12. Přestávka   
 

13. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2017   
 

usnesení ZM č. 382/2016 
 

ZM schvaluje  

rozvojový dokument v sociální oblasti - Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro 

rok 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/3] 
  

14. Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby   
 

usnesení ZM č. 383/2016 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. 4/2016 o nočním klidu. 

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

usnesení ZM č. 384/2016 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. 5/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 

diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „veřejné produkce hudby“) v rozsahu nezbytném k 

zajištění veřejného pořádku. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/3/1] 
  

15. Obecně závazná vyhláška o odstraňování komunálního a stavebního odpadu   
 

usnesení ZM č. 385/2016 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

nepodnikajících fyzických osob na území města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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16. Participativní rozpočet   
 

usnesení ZM č. 386/2016 
 

ZM schvaluje  

metodiku pro Participativní rozpočet města Turnova na rok 2017 se zapracovanými 

připomínkami. 

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

usnesení ZM č. 387/2016 
 

ZM schvaluje  

finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč na participativní část rozpočtu města pro rok 2017. 

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

17. Smlouva o poskytnutí dotace pro Suchopýr, o.p.s. na provozování Domu přírody 

v Českém ráji v Dolánkách   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
  

 

V Turnově dne 26. října 2016 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


