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Usnesení 

9. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 21. 09. 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 

 

Přítomni: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. 

Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. 

Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Mgr. Jana 

Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, 

Jiří Mikula 

 

Nepřítomni:  MUDr. Daniel Hodík, Ing. Michal Kříž, Ing. Tomáš Tomsa, František Zikuda           

 

Omluveni: Ing. Petr Soudský, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

Tajemník 

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Zapisovatelka: Sabina Karešová 
 

Ověřovatelé:    Eva Kordová, Ing. Miloslav Šorejs 

 

1. Úvod   
 

usnesení ZM č. 317/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně navrhovaného doplnění. 

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

 

2. Otázky pro vedení města   
 

usnesení ZM č. 318/2017 
 

ZM ukládá  

starostovi Ing. Tomáši Hockeovi předložit zastupitelům odpovědi na tyto zde předložené otázky. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/1/2] 
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 3. Petice občanů města - komunikace Durychov   
 

 

usnesení ZM č. 319/2017 
 

ZM bere na vědomí  

petici občanů za “Nesouhlas s velice špatným stavem povrchu vozovky ulice Durychov v Turnově a 

ukládá Městskému úřadu Turnov, odboru správy majetku, dopravní situaci na této komunikaci vyřešit, dle 

možností rozpočtu města roku 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  

4. Čestné občanství a cena obce 2017   
 
 

ZM schvaluje – usnesení nebylo přijato 

tajné hlasování 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/8/1] 
  

usnesení ZM č. 320/2017 
 

ZM schvaluje  

udělení čestného občanství města panu Lars – Olof Franzen z družebního města Alvesty. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/1/5] 
  

usnesení ZM č. 321/2017 
 

ZM schvaluje  

udělení ocenění Cena obce 2017 panu JUDr. Milanu Brunclíkovi. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/3/2] 
  

usnesení ZM č. 322/2017 
 

ZM schvaluje  

finanční dar pro oceněného ve výši 50.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/3/2] 

 
  

5. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří (IROP)   
 

 

usnesení ZM č. 323/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 176/2017 ze dne 25. 5. 2017 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

usnesení ZM č. 324/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 177/2017 ze dne 25. 5. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
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usnesení ZM č. 325/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ do IROP - integrované 

projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění 

finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování ve výši 

neuznatelných nákladů a min. 5% z celkových uznatelných nákladů akce potřebných k realizaci projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

 

usnesení ZM č. 326/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku“ do IROP - 

integrované projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení 

dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování ve 

výši min. 5% z celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

6. Prodej bývalého kina Bio Ráj Turnov   
 

usnesení ZM č. 327/2017 
 

ZM bere na vědomí  

předložené nabídky v rámci vyhlášeného záměru prodeje pozemku parc. č. 855/2, jehož součástí je 

budova s č. p. 2136, objekt občanské vybavenosti (objekt bývalého kina Bio Ráj)  a souvisejících 

pozemků parc. č. 843/18, 855/18, 855/19 a  843/30 a 843/11. Ukládá odboru správy majetku předložit na 

dalším zastupitelstvu Města Turnova návrh kupní smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
  

 

7. Hrad Valdštejn-žádost o zařazení akce do PZAD 2018 na Ministerstvu kultury   
 

usnesení ZM č. 328/2017 
 

ZM schvaluje  

realizaci akce „Hrad Valdštejn – Obnova terasy nad biliárním sálem a Obnova střechy a krovu vstupních 

bran “ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši min. 40% z rozpočtových nákladů 

na této akci v roce 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  

8. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017   
 

usnesení ZM č. 329/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 362.846.882 Kč, 

navýšením o částku 6.192.034 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 386.769.842 Kč, navýšením o 

částku 10.810.034 Kč, a financování na částku ve výši 23.922.960 Kč, navýšením o částku 4.618.000 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

9. Příspěvky občanů   
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10. Přestávka   
 

            

11. Zřizovací listina Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace   

usnesení ZM č. 330/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 10. 2017. 

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

12. Územní studie Turnov - Benátky   
 

usnesení ZM č. 331/2017 
 

ZM bere na vědomí  

Územní studii Turnov – Benátky. 

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

13. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s.   

usnesení ZM č. 332/2017 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 16. 10. 

2017 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro 

navržená usnesení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

 

V Turnově dne 29. září 2017 
  

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 

 


