
1 Usnesení Zastupitelstva Města Turnova 24. 11. 2016 

 
 

Usnesení 

10. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 24. 11. 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. 388/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Rozpočtový výhled města 2017-2019, nový úvěr města   
 

usnesení ZM č. 389/2016 
 

ZM schvaluje  

přijetí dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši 60 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude 

doporučen zastupitelstvu města hodnotící komisí, a to na základě předložených nabídek. 

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

usnesení ZM č. 390/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtový výhled města Turnov na rok 2017 až 2020. 

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

3. Projekt nový úřad   
 

usnesení ZM č. 391/2016 
 

ZM souhlasí  

s realizací projektu Nový úřad - rekonstrukcí objektu ve Skálově ulici čp. 466, Turnov a ukládá 

odboru správy majetku připravit výběrové řízení na dodavatele stavby s ohledem na realizaci 

stavby v letech 2017-2018 v plném rozsahu. ZM ukládá starostovi města zařadit tuto akci do 

rozpočtu města v letech 2017 a 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/0] 
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4. Smlouva o poskytnutí dotace pro Suchopýr, o.p.s. na provozování Domu přírody v 

Českém ráji v Dolánkách   
 

usnesení ZM č. 392/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Suchopýr, o.p.s. na provozování Domu 

přírody v Českém ráji v Dolánkách z rozpočtu města Turnova mezi Městem Turnov, obecně 

prospěšnou organizace Suchopýr, o.p.s. a Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s. a pověřuje 

starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/5/2] 
  

5. Regenerace panelového sídliště U nádraží V. etapa   
 

usnesení ZM č. 393/2016 
 

ZM schvaluje  

aktualizaci Projektu regenerace panelového sídliště U nádraží pro rok 2017 s názvem 

"Regenerace panelového sídliště – Turnov, U nádraží, 5. etapa. 

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

usnesení ZM č. 394/2016 
 

ZM schvaluje  

v případě obdržení dotace realizaci akce "Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U 

nádraží, 5.etapa"  v roce 2017. 

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

usnesení ZM č. 395/2016 
 

ZM schvaluje  

dofinancování akce "Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U nádraží, 5.etapa" v 

případě získání dotace, ve výši minimálně 30 % rozpočtovaných nákladů této akce. 

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

6. Prodej bývalého kina ul. Žižkova, Turnov   
 

usnesení ZM č. 396/2016 
 

ZM bere na vědomí  

nabídku na odkoupení objektu bývalého kina Bio Ráj včetně pozemku  zastavěného objektem 

parc.č. 855/2 o výměře 1242 m2 a bezprostředně přiléhajících pozemků k tomuto objektu - 

parc.č. 855/18, p.č. 855/19, p.č. 843/30,  p.č. 843/11, p.č. 843/18, k.ú. Turnov o celkové výměře 

1549 m2 zaměřených geometrickým plánem č. 4217-139/2016. ZM schvaluje prodej uvedených 

nemovitostí do vlastnictví nově založené společnosti Dům Turnov, s.r.o. za kupní cenu 5.501.000 

Kč, která je cenou obvyklou.    

ZM ukládá OSM zajistit zpracování kupní smlouvy u právního zástupce a předložit ji ke 

schválení na prosincové zasedání zastupitelstva města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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7. Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 ul Žižkova - Turnov, včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci   
 

usnesení ZM č. 397/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytové jednotky č. 81/3 vymezené v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož součástí je 

stavba: Turnov, čp. 81 byt. dům včetně podílu 8768/62847 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, za 

kupní cenu 1.660.000,-  Kč do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

usnesení ZM č. 398/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej bytové jednotky č. 81/4 vymezené v pozemku parc.č. 846/2, k.ú. Turnov, jehož součástí je 

stavba: Turnov, čp. 81 byt. dům včetně podílu 6150/62847 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, za 

kupní cenu1.320.000,-- Kč, která je cenou v daném místě a čase obvyklou, do 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

8. Prodej pozemku parc.č. 1660/94, k.ú. Turnov, na pozemku stojí stavba: Turnov, 

čp. 1899, 1900, bytový dům - změna   
 

usnesení ZM č. 399/2016 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 313/2016. 

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

usnesení ZM č. 400/2016 
 

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 a to následovně:  

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 740/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 731/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 569/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 185/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 185/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 577/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 447/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/39674 
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manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 577/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/79348 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 577/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 348/19837 

 manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 288/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 366/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 288/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 341/79348 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 341/79348 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 901/39674 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 577/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 740/39674 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 569/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx -spoluvlastnický podíl 901/79348 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 288/19837 

Stavební bytové družstvo, Turnov - spoluvlastnický podíl 16033/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

xxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 370/19837 

manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 732/39674 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - spoluvlastnický podíl 174/19837 

 

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. 

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

9. Převod parkoviště u Kulturního centra Turnov s.r.o., na pozemcích p.č. 1525/2, 

1525/3 a 1540/2, do vlastnictví Města Turnov - darovací smlouva   
 

usnesení ZM č. 401/2016 
 

ZM schvaluje  

převod pozemků z vlastnictví Kulturního centra Turnov, s.r.o. p.č. 1525/2, 1525/3 a 1540/2 v k.ú. 

Turnov o celkové výměře 5121m2 a stavby parkoviště vč. parkovacího automatu PARKLINE a 

účelové komunikace formou darovací smlouvy do vlastnictví Města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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10. Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova 

Turnov   
 

usnesení ZM č. 402/2016 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování 

bezpečnosti chodců, stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov" a v případě získání 

dotace pro rok 2017 dofinancování neuznatelných nákladů a uznatelných nákladů ve výši min 

15%. 

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

11. Zdravé město a Místní agenda 21   
 

 

usnesení ZM č. 403/2016 
 

ZM bere na vědomí  

výstupy z veřejného fóra konaného dne 31. 10. 2016 v rámci projektu Zdravé město a Místní 

agenda 21 ověřeného celoměstskou anketou. 

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

usnesení ZM č. 404/2016 
 

ZM bere na vědomí  

výstupy z pocitové mapy. 

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

  
 

12. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

V Turnově dne 30. listopadu 2016 

 

 

 
 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


