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Usnesení 

10. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 19. 10. 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, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. 

Michal Loukota, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr 

Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, MUDr. Jiří Tomášek, 

Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

MUDr. Daniel Hodík            

PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda 

 

Tajemník 

úřadu: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Zapisovatelka: Sabina Karešová 

 

Ověřovatelé: Eva Kordová, Ing. Michal Kříž 
 

 

 

1. Úvod   
 

usnesení ZM č. 333/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání s přidaným bodem č. 18 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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 2. Studie Denní stacionář u Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, p.o.   
 

usnesení ZM č. 334/2017 
 

ZM projednalo  

ověřovací studii na vybudování zázemí pro denní stacionář při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, 

příspěvková organizace a schvaluje variantu nástavby pro další stupeň zpracování projektové 

dokumentace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  

3. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov   
 

usnesení ZM č. 335/2017 
 

ZM ukládá  

OSM zpracovat podklady pro výběrové řízení pro výběr dodavatele na realizace akce „Rekonstrukce a 

dostavba ZŠ Mašov“ s finančním limitem 35 mil. Kč vč. DPH dle projektové dokumentace vypracované 

firmou BKN Vysoké Mýto. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/4/3] 
  

4. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce Nádražní, II/610   
 

 

usnesení ZM č. 336/2017 
 

ZM schvaluje  

pokyn pro Vodohospodářské sdružení Turnov směřující k vypsání výběrového řízení na akci 

Rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici (úsek Hotel Beneš-Ohrazenice) a následnou 

realizaci této akce v termínu 03/2018-08/2018. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/4/2] 
  

5. Architektonická studie Revitalizace parku u nádraží (bazének) - Turnov   
 

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

architektonickou studii Revitalizace parku U Nádraží – Turnov a pověřuje OŽP zahájením projekčních 

prací na dalším stupni dokumentace s možností realizovat záměr ve dvou etapách. V první etapě preferuje 

úpravu prostoru stávajícího bazénku. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/12]  

 

 6. Prodej pozemků Šetřilovsko   
 

 

usnesení ZM č. 337/2017 
 

ZM odročuje  

jednání o bodu Prodej pozemků Šetřilovsko na další zastupitelstvo města a pověřuje starostu města 

jednáním o ceně pozemku a případné směně pozemku. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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7. Prodej pozemku 316/36 Mašov u Turnova   
 

usnesení ZM č. 338/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej zbytkového pozemku p. č. 316/36 trvalý travní porost o výměře 36m2, v k. ú. Mašov u Turnova za 

kupní cenu 600,- Kč/m2, tj. celková kupní cena 21.600,- Kč vč. DPH, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou, do vlastnictví pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, xxxxx. Kupující uhradí správní 

poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

8. Prodej pozemku p.č. 2674/35 Turnov   
 

usnesení ZM č. 339/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 2674/35 - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 3m2 v k. ú. Turnov, za kupní cenu 

1.000,- Kč/m2, tj. celková kupní cena 3.000,- Kč, která je zároveň cenou obvyklou, do spoluvlastnictví 

pana xxxxxxxxx st., bytem xxxxxxx, xxxxxx, pana xxxxxxxx ml., bytem xxxxxxxx a pana xxxxxxxx, 

bytem xxxxxxx, xxxxxx. Kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 
 

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

9. Odkoupení pozemku p.č. 1983/8 k.ú. Turnov   
 

usnesení ZM č. 340/2017 
 

ZM schvaluje  

koupi pozemku p. č. 1983/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101m2 v k. ú. Turnov od pana 

xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx , xxxxxxxx za cenu 10.100,- Kč vč. DPH, která je cenou v daném místě a 

čase obvyklou. Město Turnov uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

 

10. Zrušení usnesení č. 161/2013 ze dne 29. 8. 2013   
 

 

 usnesení ZM č. 341/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 161/2013 ze dne 29. 8. 2013. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/1/0] 
  

11. Žádost o snížení smluvní pokuty Jirop trade s.r.o. "Lávka pro pěší Šetřilovsko 

ev.č. 004,Turnov"   
 

 

usnesení ZM č. 342/2017 
 

ZM neschvaluje  

snížení sankce za nedodržení termínu dokončení stavby "Lávka pro pěší Šetřilovsko ev. č. 004, Turnov" 

realizované společností Jirop trade s.r.o. z částky 336 000,-Kč na 50 000,-Kč. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
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12. Úprava statutu bytového fondu   
 

 

usnesení ZM č. 343/2017 
 

ZM schvaluje  

úpravu statutu "Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova" čl. 2 Finanční zdroje fondu 

- navýšení přídělu z rozpočtu města minimálně na 60% z vybraného nájemného ze všech bytů s platností 

od 20. 10. 2017. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/3] 
  

13. Příspěvky občanů   

 

14. Přestávka   
  

15. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel a 

návrh na úpravu Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnov   
 
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

Dotační statut města Turnov spolu se statuty účelových fondů a pravidly pro poskytování dotací pro 

jednotlivé oblasti podpory s účinností od 1. 11. 2017. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [10/3/8]  
  

usnesení ZM č. 344/2017 
 

ZM schvaluje  

Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov s účinností od 1. 11. 2017. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/4] 
  

16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu - II. výzva   

 

usnesení ZM č. 345/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4.200 Kč spolku Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České 

republiky Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 44. ročník Silvestrovského běhu v Turnově. 

Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
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usnesení ZM č. 346/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč spolku HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Dětský turnaj 

v ledním hokeji – kategorie mladší žáci. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 347/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč spolku AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2017 – 

běžecký závod turnovských atletů na 15 km. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 348/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt 

Přebor středních škol Turnova ve squashi. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 349/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2.700 Kč spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt 

Rodinné odpoledne s jógou. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

usnesení ZM č. 350/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 21.500 Kč spolku ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071 na projekt 

Šachový turnaj v rapid šachu. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

 

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

17. Zdravé město  a Místní agenda 21 - Fórum zdravého města, participativní 

rozpočet   
 

usnesení ZM č. 351/2017 
 

ZM bere na vědomí  

výstupy z veřejného fóra konaného dne 31. 5. 2017 v rámci projektu Zdravé město a Místní agenda 21 

ověřené celoměstskou anketou. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/1/0] 
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usnesení ZM č. 352/2017 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu participativního rozpočtu v roce 2017. 
 

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

usnesení ZM č. 353/2017 
 

ZM schvaluje  

metodiku pro Participativní rozpočet města Turnova na rok 2018 v předložené podobě. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/4] 
  

usnesení ZM č. 354/2017 
 

ZM schvaluje  

finanční prostředky ve výši 300 000,-kč na participativní část v rozpočtu města pro rok 2018. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/4] 

 

18. Prodej bývalého Kina Bio ráj, Turnov   
 

usnesení ZM č. 355/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej objektu bývalého kina Bio ráj parc. č. 855/2, jehož součástí je budova s č. p. 2136, objekt občanské 

vybavenosti  a souvisejících pozemků parc. č. 843/18, 855/18, 855/19 a  843/30 a 843/11 vše v k. ú 

Turnov do vlastnictví pana xxxxxxxx, r. č. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, IČ 613 11 472, DIČ 

CZ7509152541, za účelem vybudování nového bytového domu, za kupní cenu 5.800.000,- Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 356/2017 
 

ZM trvá  

na složení peněž do notářské úschovy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

 

V Turnově dne 26. října 2017 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 
 


