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Usnesení 

8. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 24. 08. 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   
 

Rozprava:  
       

 

usnesení ZM č. 306/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

 
  

2. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2016   
 

usnesení ZM č. 307/2017 
 

ZM bere na vědomí  

závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2016. 

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

3. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov   
 

usnesení ZM č. 308/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 670.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 

Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava vodovodu Károvsko. Poskytnutí dotace se bude 

řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města č. 7-17-007 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 309/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí investiční dotace ve výši 1,746.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – výstavba vodovodu a kanalizace, Hruštice – Károvsko. Poskytnutí 

dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Zastupitelstvo města Turnov schvaluje 

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-17-008 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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usnesení ZM č. 310/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3,393.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 

Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava VH sítí ul. Pekařova. Poskytnutí dotace se bude 

řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Zastupitelstvo města Turnov schvaluje smlouvu o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-17-009 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

 
  

4. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku   
 

 

 

usnesení ZM č. 311/2017 
 

ZM ukládá  

finančnímu odboru Městského úřadu Turnov zahrnout do příštího rozpočtového opatření převod 

nedočerpané částky 11.500,- z řádku rozpočtu dotace na sport + finance z hazardu do sportovního fondu 

města Turnov. 

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

 

usnesení ZM č. 312/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na pořízení, technické spolků a organizací, a to pro spolek 

Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 ve výši 123.500 Kč. Dotace bude určena na pořízení 

výsledkové tabule v hale spolku. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem a zároveň 

Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 

Zastupitelstvo města Turnov zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 2-17-

004, kterou bude dotace poskytnuta a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

  
 

5. Přijetí daru - podíl 1/60 z celku na pozemcích parc.č. 817/36 a 817/37 v k.ú. 

Mašov u Turnova   
 

 

usnesení ZM č. 313/2017 
 

ZM schvaluje  

přijetí daru vlastnického podílu ve výši 1/60 z celku na pozemcích p. č. 817/36 o výměře 1506m2  a 

817/37 o výměře 42m2, oba v k. ú. Mašov u Turnova do vlastnictví Města Turnova od xxxxxxxxxxxxxxx. 

Město Turnov jako nabyvatel uhradí poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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6. Prodej pozemku parc.č. 2297/16 k.ú. Turnov   
 

 

usnesení ZM č. 314/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 2297/16 zahrada o výměra 31m2, k. ú. Turnov do vlastnictví xxxxxxxxxxxxx za 

kupní cenu 18.600,- Kč, která je v daném místě a čase obvyklou. Kupující uhradí správní poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí. 

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

 
  

7. Prodej zbytkového pozemku parc.č. 855/20 (u bývalé kotelny) Žižkova ulice, 

Turnov   
 

usnesení ZM č. 315/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej zbytkového pozemku z vlastnictví Města Turnova parc. č. 855/20 - ostatní a jiná plocha o výměře 

173m2 za kupní cenu za celek 86,500,- Kč (tj. 500,-/m2), která je cenou v daném místě a čase obvyklou 

do vlastnictví společnosti MN Autohit s. r. o. Cena je osvobozena od DPH. Kupující společnost MN 

Autohit s.r.o. uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/2] 
  

8. Projekt Turnovské dílo - obnova pasáže u radnice   
 

 

usnesení ZM č. 316/2017 
 

ZM projednalo  

materiál Projekt Turnovské dílo - obnova pasáže u radnice. ZM souhlasí se záměrem využití obnovené 

pasáže u radnice pro projekt Turnovské dílo. ZM ukládá OSM předložit informaci o dalším postupu po 

zpracování projektové dokumentace na Obnovu pasáže u radnice. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/2] 
  

9. Příspěvky občanů   
 

 

V Turnově dne 31. srpna 2017 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 …………………………………. 

Mgr. Jana Svobodová 

místostarostka 

 


