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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 
 

 
 

Usnesení 

1. Zastupitelstva Města Turnov 

     ze zasedání dne 25. 01. 2018 

 

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

Hocke, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, 

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

Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav 

Sekanina, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslav Šorejs, Mgr. 

Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 MUDr. Jiří Tomášek 

 MUDr. Jiří Tomášek 

 

 

 Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 Ing. Jana Chlupová 

 

 Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Michal Kříž       

 

1. Úvod   
 

usnesení ZM č. 1/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání s uvedenou změnou, tedy přesun bodu Modernizace základních škol v Turnově, výsledek 

žádosti o dotaci IROP za bod č. 6 Směna pozemků Crytur, s.r.o. 

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

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

usnesení ZM č. 2/2018 
 

ZM schvaluje  

architektonickou studii Revitalizace parku U Nádraží – Turnov a pověřuje odbor životního prostředí 

zahájením projekčních prací na dalším stupni dokumentace s možností realizovat záměr ve dvou etapách. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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 3. Domov se zvláštním režimem Turnov   
 

usnesení ZM č. 3/2018 
 

ZM schvaluje  

upravený záměr registrované žádosti o dotaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí s názvem „ 

Výstavba Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda“ identifikační číslo 

013D313002701. Zároveň schvaluje předpokládané financování stavby včetně neuznatelných a 

podmínečně uznatelných nákladů stavby v celkové předpokládané výši 41 800 000 Kč včetně DPH. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 
  

4. Prodej pozemků Šetřilovsko - výběrové řízení   
 

usnesení ZM – hlasování bylo rozporováno 

ZM schvaluje  

odročení projednávání tohoto bodu a jeho projednávání na únorovém jednání zastupitelstva města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/2/2] 
 

Nové hlasování 

usnesení ZM – hlasování bylo rozporováno 

ZM schvaluje  

odročení projednávání tohoto bodu a jeho projednávání na únorovém jednání zastupitelstva města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/3/2] 
 

Nové hlasování 

usnesení ZM č. 4/2018 
 

ZM schvaluje  

odročení projednávání tohoto bodu a jeho projednávání na únorovém jednání zastupitelstva města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/2/3] 
  

5. Turnov - rozšíření městského kamerového systému -  4. etapa   
 

usnesení ZM č. 5/2018 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti do dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 na akci „Turnov – 

rozšíření městského kamerového systému, 4. etapa“ a souhlasí s 10% finanční spoluúčastí z rozpočtu 

města. 

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

6. Směna pozemků CRYTUR s.r.o. Turnov   
 

usnesení ZM č. 6/2018 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemků ve vlastnictví Města Turnov p. č. 322/16, ostatní plocha, o výměře 27m2, p. č. 2750/10, 

ostatní plocha, o výměře 14m2, p. č. 2750/12 ostatní plocha, o výměře 19m2 a p. č. 2758/59, ostatní 

plocha, o výměře 1m2 za pozemky ve vlastnictví spol. CRYTUR, spol. s.r.o., sídlem Palackého 175, 

Turnov, IČ 25296558, p. č. 2758/34, ostatní plocha, o výměře 5m2 a p. č. 2758/55, ostatní plocha, o 

výměře 16m2, vše v k. ú. Turnov. Rozdíl mezi výměrami 40m2, uhradí spol. CRYTUR, spol. s.r.o. 

doplatkem ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 4.000,- Kč, cena v daném místě a čase obvyklá. Správní 

poplatek za vklad do katastru uhradí kupující. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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 11. Modernizace základních škol v Turnově, výsledek žádosti o dotaci v IROP   
 

usnesení ZM č. 7/2018 
 

ZM bere na vědomí  

informace o průběhu projektu „ Modernizace základních škol v Turnově“. 

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

usnesení ZM č. 8/2018 
 

ZM schvaluje  

v Základní škole Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, komplexní rekonstrukci střech (1-3. 

etapa) v roce 2018 a vybudování bezbariérových úprav v roce 2019. 

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

7. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017   
 

usnesení ZM č. 9/2018 
 

ZM bere na vědomí  

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

380.290.803 Kč, navýšením o částku 1.267.141 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 404.215.263 Kč, 

navýšením o částku 1.268.641 Kč, a financování ve výši 23.924.460 Kč, navýšení o částku 1.500 Kč. 

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

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018   
 

usnesení ZM č. 10/2018 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 376.150.000 Kč, 

navýšením o částku 8.618.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 463.601.112 Kč, navýšením o 

částku 23.345.112 Kč, a financování na částku ve výši 87.451.112 Kč, navýšením o částku 14.727.112 

Kč. 

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

9. Příspěvky občanů   
 

10. Přestávka   
 

12. Městské organizace - smlouvy SGEI   
 

usnesení ZM č. 11/2018 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 

společnost Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

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

 

 

 



4     Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 25. 1. 2018 
 

usnesení ZM č. 12/2018 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 

společnost Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

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

usnesení ZM č. 13/2018 
 

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) – [21/0/0] 
  

13. Projekt na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad   
 

usnesení ZM č. 14/2018 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na projekt „Podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad Turnov“ do Operačního 

programu životního prostředí – 69. výzvy, Prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika, Specifického cíle: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Aktivita 3.2.1 

– Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. ZM souhlasí s finanční spoluúčastí 

města na financování projektu do výše max. 650 tis. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/5/5] 
  

14. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera   
 

usnesení ZM č. 15/2018 
 

ZM bere na vědomí  

a schvaluje předloženou kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2017. 

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

15. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.   
 

usnesení ZM č. 16/2018 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 9. 2. 2018 

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

usnesení. 

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

 16. Různé   
 

 

 

V Turnově dne 1. února 2018 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


