
1 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 15. 12. 2016 

 
 

Usnesení  

12. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 15. 12. 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. 407/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně stažení bodu č. 4. 

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

2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2016   
 

usnesení ZM č. 408/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

347.578.956 Kč, navýšením o částku 3.062.453 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

381.790.106 Kč, navýšením o částku 3.124.353 Kč, a financování na částku ve výši 34.211.150 

Kč, navýšením o částku 61.900 Kč. 

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

3. Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017   
 

usnesení ZM č. 409/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočet města na rok 2017 jako přebytkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2017. Závazné 

ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 325 357 440,00 Kč 

z toho: 

daňové příjmy 225 265 000,00 Kč 

nedaňové příjmy 56 813 000,00 Kč 

kapitálové příjmy 12 030 000,00 Kč 

transfery 31 249 440,00 Kč 

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 318 744 600,00 Kč 

z toho: 

běžné výdaje 268 047 600,00 Kč 

kapitálové výdaje 50 697 000,00 Kč 

Financování ve výši 6 612 840,00 Kč 
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z toho: 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 12 837 000,00 Kč 

splátky půjček – 19 449 840,00 Kč. 

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

usnesení ZM č. 410/2016 
 

ZM schvaluje  

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši 

a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze č. 1. 

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

  

4. Prodej bývalého kina, ul. Žižkova, Turnov - znění kupní smlouvy   
 

      Bod stažen z programu jednání. 
 

 

5. Prodej pozemku pod garáží parc.č. 2493/6 v k.ú. Turnov   
 

usnesení ZM č. 411/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p.č. 2493/6 o výměře 26m2 v k.ú. Turnov do vlastnictví xxxxxxxxxxx, majitele 

garáže stojící na tomto pozemku, za cenu ve výši 26.000,- Kč, které je cenou v daném místě a 

čase obvyklou. 

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

6. Prodej části pozemku parc.č. 863/1 k.ú. Turnov u domu čp. 520, ul. Žižkova   
 

usnesení ZM č. 412/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej části pozemku parc.č. 863/1, k.ú. Turnov o výměře 391 m2 za cenu obvyklou v daném 

místě a čase ve výši 1.000 Kč/m2 do vlastnictví spol. NOKERI s.r.o., na výstavbu nových vstupů 

a soukromých parkovacích stání u domu čp. 520 v ul. Žižkova, Turnov. 

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

7. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí u domu čp. 778, Turnov - změna 
 

usnesení ZM č. 413/2016 
 

ZM ruší  

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. 1465/5 

ostatní plocha o výměře 5 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým plánem č. 4227-71/2016 

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

(podíl 9795/28330), xxxxxxxxxxxxx (podíl 9805/28330) do vlastnictví Města Turnov za 

pozemek parc.č. 1427/15 zahrada o výměře 17 m2, k.ú. Turnov zaměřeného geometrickým 

plánem č.4227-71/2016 ve vlastnictví Města Turnov do podílového spoluvlastnictví soukromých 
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osob -  xxxxxxxxxxxxxx (podíl 8730/28330), xxxxxxxxxxxxx (podíl 9795/28330), 

xxxxxxxxxxxxxx (podíl 9805/28330). 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1427/16 zahrada o výměře 60 m2, k.ú. Turnov, 

zaměřeného geometrickým plánem č. 4227-71/2016 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

kupní cenu ve výši 150.000 Kč (tj. 2.500 Kč/m2), která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

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

8. Majetkové vypořádání pozemků u gabionové zdi podél chodníku v Sobotecké ul., 

Turnov   
 

usnesení ZM č. 414/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej zbytkových pozemků parc.č. 3497/25, 3497/26 a 3490/5 o celkové výměře 41m2,  v k.ú. 

Turnov, odměřených geometrickým plánem č. 4210-129/2016 z vlastnictví Města Turnov do 

vlastnictví spol. KONTAKT - služby motoristům, spol. s.r.o. za kupní cenu 150,- Kč/m2 

stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v daném místě a čase obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 415/2016 
 

ZM schvaluje  

koupi zbytkového pozemku parc.č. 1813/48 o výměře 1m2 v k.ú. Turnov, odměřeného 

geometrickým plánem č. 4210-129/2016 z vlastnictví spol. KONTAKT - služby motoristům, 

spol. s.r.o. do vlastnictví Města Turnov, za kupní cenu 150,- Kč/m2 stanovenou znaleckým 

posudkem jako cenu v daném místě a čase obvyklou. 

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

9. Dotace IROP na vybudování chodníků v ul. Sobotecká a Mašovská   
 

usnesení ZM č. 416/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr na realizaci projektu „Chodník Turnov – Mašovská, Sobotecká IV. etapa“ v nákladech cca 

10,6 mil Kč a podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu. 

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

usnesení ZM č. 417/2016 
 

ZM schvaluje  

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

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Chodník Turnov – Mašovská, Sobotecká 

IV. etapa“. 

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

10. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení 
 

11. Přestávka   
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12. Obecně závazná vyhláška - školské obvody mateřských škol   
 

usnesení ZM č. 418/2016 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku č. …/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 

zřízených městem Turnov, s účinností od 1. ledna 2017. 

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

13. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov   
 

usnesení ZM č. 419/2016 
 

ZM schvaluje  

nové znění Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města 

Turnov dle předloženého návrhu. Nově je v Pravidlech pro poskytování dotací sportovním 

spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov stanovena možnost poměrově krátit u všech 

dotovaných oblastí požadavky dle finančních prostředků schválených na daný kalendářní rok 

zastupitelstvem města a zároveň je stanovena maximální možná výše dotace pro jednotlivé 

dotované oblasti - na nájmy max. výše 450 tis. Kč/rok/spolek, na registrovanou mládež max. 200 

tis. Kč/rok/spolek, na trenéra mládeže max. 50 tis. Kč/rok/oddíl. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/1/5] 
  

14. Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova s 

platností od 01.01.2017   
 

usnesení ZM č. 420/2016 
 

ZM schvaluje  

Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova s účinností od 01.01.2017. 

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

15. Mateřská a základní škola Sluníčko - vybudování zázemí pro sociální službu   
 

usnesení ZM č. 421/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu řešení záměru na vybudování zázemí pro sociální službu při Mateřské a 

základní škole Sluníčko, příspěvková organizace. 

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

16. Stížnost obyvatel okrajové části města Turnova - Konělupy na svoz odpadu   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
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17. Zřizovací listina Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace s 

účinností od 1.1.2017   
 

usnesení ZM č. 422/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace s 

účinností od 1. 1. 2017. 

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

18. Valná hromada Krajské nemocnice Liberec a. s. - pozvánka   
 

usnesení ZM č. 423/2016 
 

ZM volí  

do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. pana Ing. Tomáše Hocke, Ing. Jaroslava Knížka 

jako zástupce města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 424/2016 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 

4.1.2017 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a 

hlasoval pro navržená usnesení. 

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

19. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera   
 

usnesení ZM č. 425/2016 
 

ZM bere na vědomí  

předloženou kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2016. 

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

V Turnově dne 21. prosince 2016 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


