
1 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 16. 2. 2017 

 
 

Usnesení 

2. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 16. 02. 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. 22/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR v Turnově za rok 2016   
 

usnesení ZM č. 23/2017 
 

ZM bere na vědomí  

bez připomínek předložené výroční zprávy Městské policie a Policie ČR za rok 2016. 

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

3. Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 2017 - 2020   
 

usnesení ZM č. 24/2017 
 

ZM schvaluje  

dokument Koncepce prevence kriminality města Turnova na období 2017-2020. 

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

4. Vykoupení pozemků ul. Nádražní, Turnov   
 

usnesení ZM č. 25/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2513/2 o výměře 197m2 v k.ú.  Turnov od 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za dohodnutou kupní cenu 19.700,- 

Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 26/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2158/2 o výměře 47m2 v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx každá s 

podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní cenu 4.700,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 27/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2151/2 o výměře 38m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každý s 

podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní cenu 3.800,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

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

  

usnesení ZM č. 28/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2148/2 o výměře 14m2 a parc.č. 2147/2 o 

výměře 28m2, vše k.ú. Turnov od podílových vlastníků 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každý s podílem 1/2 z celku, za 

dohodnutou kupní 4.200,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu 

správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 29/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č.  2145/10 o výměře 37m2, v k.ú. Turnov, od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 3.700,- Kč 

(tj.100,- Kč/m2),  která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 30/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2129/7 o výměře 2m2, k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

každý s podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní 200,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 31/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2127/2 o výměře 5m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 500,- Kč 

(tj.100,- Kč/m2),, která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 32/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2123/2 o výměře 7m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 700,- Kč (tj.100,- Kč/m2), 

která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 33/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2120/2 o výměře 34m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

každý s podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní 3.400,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 34/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2113/2 o výměře 42m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

každý s podílem 1/3 z celku, za dohodnutou kupní 4.200,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň 

cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 35/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2094/2 o výměře 32m2, v k.ú. Turnov od 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 

3.200,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

  

 

 

 
 



4 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 16. 2. 2017 

usnesení ZM č. 36/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2098/3 o výměře 22m2 a parc.č. 2100/4 o 

výměře 23m2, vše k.ú. Turnov od vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za dohodnutou kupní 4.500,- Kč (tj.100,- Kč/m2),, která je zároveň cenou obvyklou a úhradu 

správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 37/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2102/2 o výměře 43m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 4.300,- Kč (tj.100,- 

Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 38/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2104/2 o výměře 46m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 4.600,- Kč (tj.100,- 

Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

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

  

usnesení ZM č. 39/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2078/2 o výměře 17m2, v k.ú. Turnov od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní 1.700,- 

Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 40/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2073/2 o výměře 57m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každý s 

podílem 1/2 z celku, za dohodnutou kupní 5.700,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou 

obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 41/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2067/3 o výměře 29m2, v k.ú. Turnov od 

podílových vlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 

dohodnutou kupní 2.900,- Kč (tj.100,- Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu 

správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

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

usnesení ZM č. 42/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemku do vlastnictví Města Turnov parc.č. 2046/2 o výměře 23m2, v k.ú. Turnov, od 

vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za dohodnutou kupní 2.300,- Kč (tj.100,- 

Kč/m2), která je zároveň cenou obvyklou a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

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

5. Výkup pozemků – ul. Přepeřská, p.č.1991, 1992/7 a podíl 2001/1, k.ú. Turnov   

usnesení ZM č. 43/2017 
 

ZM schvaluje  

výkup pozemků do vlastnictví Města Turnov parc.č. 1991, 1992/7 v k.ú. Turnov a podíl ve výši 

1/15 na pozemku parc.č. 2001/1 k.ú. Turnov, od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

kteří mají tyto pozemky ve společném jmění, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 

dohodnutou celkovou kupní cenu 548 900,- Kč (tj.100,-Kč/m2), která není cenou obvyklou a 

úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Zdůvodnění vyšší ceny ode ceny v čase a místě obvyklé: 

Pozemky jsou součástí koridoru budoucí komunikace S5, který je obsažen v platné územně 

plánovací dokumentaci města i kraje. Protože není v současné době oficiálně známá přesná trasa 

komunikace, mohou zasahovat i do této budoucí trasy po jejím definitivním určení, popř. se 

mohou stát součástí ochranného pásma komunikace. Aby nedocházelo v budoucnu při 

povolovacím procesu k problémům, je žádoucí, aby se pozemky staly majetkem města. Pozemky 

mohou být v budoucnu využity částečně i pro doprovázející stavby silnice S5 (potřebná 

infrastruktura). Na pozemcích je možné (nutné) zřídit v budoucnu jak technická (např. 

protihlukové stěny) tak i přírodní opatření (pás lesa, keřový porost popř. jiná přírodní bariéry) z 

důvodu ochrany sídliště Přepeřská a ostatní zástavby před hlukem a imisemi z dopravy. 

Zdůvodnění rovněž vychází z dosavadních zkušeností při výstavbě silnic (jejich dlouhodobá 

blokace ze strany vlastníků a tím prodlužování termínů dokončení, popř. nedokončení některých 

dílčích úseků) v jiných částech ČR. Z hlediska výše popsaného se jedná o postup, který má 

jasnou oporu v zákoně o obcích 128/2000Sb §35 odst. 1 a 2: 

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, 

pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce 

nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní 

správy a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s 

výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále 

pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro 

rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování 

potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 

vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
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6. Bytový fond města a jeho další rozvoj   
 

usnesení ZM č. 44/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Bytový fond města a jeho rozvoj a souhlasí s jeho postupným naplňováním dle 

předloženého materiálu. 

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

7. Architektonická studie Nivy Jizery, zadání   
 

usnesení ZM č. 45/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Studie nivy řeky Jizery v úseku Na Lukách – Dolánky a souhlasí s navrženým postupem 

prací, které směřují k zadání tohoto úkolu Technické universitě Liberec, fakulty architektury a 

umění. 

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

8. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017   
 

usnesení ZM č. 46/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 ve výši 2.001.210 

Kč, z toho je určeno 1.403.071 Kč na provozní náklady a 598.139 Kč na sportovní činnost spolku 

a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-101 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 47/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s., IČ 15045544 ve výši 

877.470 Kč, z toho je určeno 708.367 Kč na provozní náklady a 169.103 Kč na sportovní činnost 

spolku a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-

102 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
 

usnesení ZM č. 48/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 ve výši 679.222 

Kč, z toho je určeno 594.811 Kč na provozní náklady a 84.411 Kč na sportovní činnost spolku a 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-103 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
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usnesení ZM č. 49/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek AC Turnov, z.s., IČ 00527271 ve výši 539.995 Kč, z toho je určeno 

275.154 Kč na provozní náklady a 264.841 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-104 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 50/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek FK Turnov, z.s., IČ 26660385 ve výši 321.419 Kč, z toho je určeno 

166.304 Kč na provozní náklady a 155.115 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-105 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 51/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek HC Turnov 1931, z.s., IČ 27003345 ve výši 589.259 Kč, z toho je 

určeno 480.000 Kč na provozní náklady a 109.259 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-106 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 52/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z.s., IČ 49295071 ve výši 159.552 Kč, z toho 

je určeno 58.281 Kč na provozní náklady a 101.271 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-107 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 53/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Tenisový klub Turnov o.s., IČ 15045145 ve výši 101.661 Kč, z 

toho je určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 41.661 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-108 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 

usnesení ZM č. 54/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561 ve výši 47.400 

Kč, z toho je určeno 30.000 Kč na provozní náklady a 17.400 Kč na sportovní činnost spolku a 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-109 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
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usnesení ZM č. 55/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., IČ 15045480 ve 

výši 77.812 Kč, z toho je určeno 46.012 Kč na provozní náklady a 31.800 Kč na sportovní 

činnost spolku a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov 

č. 2-17-110 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 56/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek SKI club Turnov z.s., IČ 00529702 ve výši 27.700 Kč, z toho je 

určeno 20.000 Kč na provozní náklady a 7.700 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-111 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 57/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Klub lyžařů Turnov, z.s., IČ 15044840 ve výši 92.223 Kč, z toho je 

určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 32.223 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-112 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

usnesení ZM č. 58/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579 ve výši 40.786 Kč, z toho je 

určeno 35.000 Kč na provozní náklady a 5.786 Kč na sportovní činnost spolku a zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-113 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 

usnesení ZM č. 59/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s., IČ 27022650 ve výši 

6.291 Kč, z toho je určeno 5.000 Kč na provozní náklady a 1.291 Kč na sportovní činnost spolku 

a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-114 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/5] 
  

9. Účelová dotace pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o.   

usnesení ZM č. 60/2017 
 

ZM rozhoduje  

o poskytnutí dotace ve výši 78.774 Kč pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. na dokončení projektu 

spuštění klimatizace a zároveň schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/2/3] 
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10. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

11. Přestávka   
 

12. Plán rozvoje rodinné politiky   
 

usnesení ZM č. 61/2017 
 

ZM schvaluje  

Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2017 - 2021. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

13. Volba člena Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov   
 

usnesení ZM č. 62/2017 
 

ZM bere na vědomí  

písemnou rezignaci pan Ing. Petra Soudského z Rady sdružení VHS Turnov ke dni 31. 1. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
 

14. Zpoplatněné parkování v Turnově   
 

usnesení ZM č. 63/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí s možností placení parkovacích poplatků 

pomocí SMS. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/3/5] 
 

usnesení ZM č. 64/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí se zavedením placeného parkovacího stání 

v ul. Nádražní včetně Studentské a prostoru před Drahstavem v tarifu 5 Kč /hodina a 20 Kč celý 

den. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/5] 
  

usnesení ZM č. 65/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí se zavedením přenosné parkovací karty na 

libovolné parkování kromě náměstí Českého ráje za 3 000 Kč ročně na konkrétní 3 SPZ osobních 

automobilů bez vyhrazeného místa. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/7] 
  

usnesení ZM č. 66/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Zpoplatněné parkování v Turnově a souhlasí s úpravou tarifu parkování na parkovišti U 

raka 5 Kč za hodinu a 20Kč za den. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/5] 
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15. Rozšíření partnerské smlouvy Greenway Jizera   
 

usnesení ZM č. 67/2017 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 235/2016 ve znění: ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci 

na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec 

Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec Svijany a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 68/2017 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – 

Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec 

Svijany a Obec Všeň a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

16. Zdravé město a místní Agenda 21   
 

usnesení ZM č. 69/2017 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti Zdravého města Turnova a místní Agendy 21 za rok 2016 a schvaluje Plán 

zlepšování Zdravého města a MA21 pro rok 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

 

V Turnově dne 22. února 2017 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Mgr. Jana Svobodová 

místostarostka 

 


