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Usnesení 

1.Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 01. 2017 

 

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. 1/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Plán odpadového hospodářství Města Turnov   
 

usnesení ZM č. 2/2017 
 

ZM schvaluje  

Plán odpadového hospodářství města Turnov zpracovaný v prosinci 2016 s platností do roku 

2021. 

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

3. Rozpočtové opatření č. 6-7 na rok 2016   
 

usnesení ZM č. 3/2017 
 

ZM bere na vědomí  

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

347.755.849 Kč, navýšením o částku 176.893 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

381.966.999 Kč, navýšením o částku 176.893 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč. 

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

usnesení ZM č. 4/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 7 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 7 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

347.762.444 Kč, navýšením o částku 6.595 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 381.973.594 

Kč, navýšením o částku 6.595 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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4. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017   
 

usnesení ZM č. 5/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

332.535.240 Kč, navýšením o částku 7.177.800 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

351.840.200 Kč, navýšením o částku 33.095.600 Kč, a financování na částku ve výši 19.304.960 

Kč, navýšením o částku 25.917.800 Kč. 

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

5. Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč   
 

usnesení ZM č. 6/2017 
 

ZM bere na vědomí  

oslovení 9 bankovních institucí a přes EZAK veřejně vyhlášení poptávky k podání nabídky na 

úvěr s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč. 

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

usnesení ZM č. 7/2017 
 

ZM bere na vědomí  

jmenování hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podání 

nabídek na dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč bankovními institucemi ve složení: 

1) Ing. Tomáš Hocke, 2) RNDr. Josef Uchytil, DiS. 3) Ing. Jaroslav Knížek, 4) Ing. Michal Kříž, 

5) Bc. Jana Chodaničová, náhradníci 1) Ing. Miroslav Šmiraus, 2) Mgr. Jana Svobodová, 3) Ing. 

Jaromír Pekař, 4) p. Karel Jiránek, 5) pí. Jana Kopečná. 

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

  

6. Vykoupení pozemků parc.č. 2001/1 a parc.č. 2001/2, k.ú. Turnov od podílového 

vlastníka   
 

usnesení ZM č. 8/2017 
 

ZM schvaluje  

vykoupení vlastnického podílu 1/30 od xxxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích parc.č. 2001/1 a 

2001/2 k.ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, celkem 

1.100,- Kč, která je pro tento druh pozemků cenou v místě a čase obvyklou a úhradu nákladů 

spojených s odkoupením těchto pozemků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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7. Odkoupení pozemků parc.č. 1235/1, 1235/2 a 2971/3 vše v k.ú. Turnov od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových   
 

usnesení ZM č. 9/2017 
 

ZM schvaluje  

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Turnov, jako nabyvatelem a Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, jako prodávajícím, na koupi pozemků parc. č. 1235/1,1235/2 a 2971/3 

vše v k.ú. Turnov v souladu s usnesením ZM č. 406/2016, za kupní cenu ve výši 60.000,- Kč a 

úhradu správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč. 

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

8. Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov   
 

usnesení ZM č. 10/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do dotačního titulu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny  

sociálních služeb 2016 – 2020 – cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb 

na projekt „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ a 

souhlasí s 25 % finanční spoluúčastí z rozpočtu města. 

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

9. Turnov – rozšíření městského kamerového systému - 4. etapa   
 

usnesení ZM č. 11/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni 2017 na akci 

„Turnov – rozšíření městského kamerového systému, 4. etapa“ a souhlasí s 10% finanční 

spoluúčastí z rozpočtu města. 

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

10. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnova.   
 

usnesení ZM č. 12/2017 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnova v roce 2016. 

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

11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   
 

usnesení ZM č. 13/2017 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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12. Občanská vybavenost na Turnově 2   
 

usnesení ZM č. 14/2017 
 

ZM souhlasí  

s postupnými kroky a harmonogramem naplňování záměru Občanské vybavenosti na Turnově 2 

dle předloženého materiálu a pověřuje starostu realizací postupných kroků a podáním průběžné 

zprávy o naplňování v polovině roku 2017. 

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

13. Petice občanů   
 

usnesení ZM č. 15/2017 
 

ZM bere na vědomí  

petici občanů za „NESOUHLAS s rozšířením informačního centra do prostoru restaurace Life 

Food“. ZM bude o rozšíření informačního centra jednat v březnu 2017 po předložení 

komplexního materiálu k této problematice. 

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

14. Příspěvky občanů   
 

      Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

15. Přestávka   
 

16. Monitoring Strategického plánu Turnova za rok 2016   
 

usnesení ZM č. 16/2017 
 

ZM bere na vědomí  

Monitoring Akčního plánu za rok 2016. 

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

17. Městské organizace - smlouvy SGEI   
 

usnesení ZM č. 17/2017 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 18/2017 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu pro Městskou sportovní Turnov, s.r.o. 

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

  

 

 
 



5                                                                     Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 26. 1. 2017 

usnesení ZM č. 19/2017 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 

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

18. Individuální žádost o dotaci - Geopark Český ráj, o.p.s.   
 

usnesení ZM č. 20/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pro společnost Geopark Český ráj 

o. p. s., IČ 27511774 ve výši 50.000,- Kč a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 

a pověřuje starostu města Turnov jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/7] 
  

19. Půjčka ze sociálního fondu zaměstnavatele   
 

usnesení ZM č. 21/2017 
 

ZM schvaluje  

půjčku ze sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10.000,-Kč xxxxxxxxxxxxxxx. 

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

20. Různé   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

V Turnově dne 2. února 2017 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


