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1. Úvod   
 

usnesení ZM č. 17/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání bez projednávání bodu č. 12 „Individuální dotace FK Turnov, z.s.“ 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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2. Výroční zpráva Městské policie a Policie ČR za rok 2017   
 

usnesení ZM č. 18/2018 
 

ZM bere na vědomí  

bez připomínek předložené výroční zprávy Městské policie a Policie ČR za rok 2017. 

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

3. Dostavba Městského divadla v Turnově   
 

usnesení ZM č. 19/2018 
 

ZM projednalo  

postup v rámci projekční přípravy stavby Přístavbu turnovského divadla. ZM souhlasí se zadáním projektu ve všech 

projekčních stupních, který bude obsahovat jak projekci dostavby divadla, tak rekonstrukci čp. 151 včetně sálu pro 

alternativní scénu, s tím, že tento sál bude vyčleněn v rámci projekčních prací a výkazu výměr jako samostatná 

etapa. 

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

4. Prodej pozemků Šetřilovsko   
 

usnesení ZM č. 20/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků na Šetřilovsku v Turnově z vlastnictví Města Turnov, tj.  

části pozemku parc. č. 2818/1 o výměře cca 1067m2 a část o výměře 80m2 odděleného geometrickým plánem 

č.3940-36/2014-1 

pozemek parc. č. 2818/3 o výměře 43m2  

pozemek parc. č. 2817/3 o výměře 81m2 

pozemek parc. č. 2817/1 o výměře 54m2,  

část pozemku parc. č. 2814 o výměře 78m2 odděleného geometrickým plánem č.3940-36/2014-1 

vše v katastrálním území Turnov, obec Turnov do vlastnictví společnosti ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s 

r.o. se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ: 28776976 za kupní cenu ve výši 560.000,- Kč.   

Odůvodnění snížení prodejní ceny oproti ceně v místě a čase obvyklé: 

Důvodem pro odchýlení se od ceny v čase a místě obvyklé je zajištění výstavby restaurace a hotelu včetně nutného 

parkování, v důsledku čehož dojde k zachování tradičního výletního místa města Turnov a navrácení historické 

funkce a společenského významu tohoto místa pro občany města v úzkém propojení s komplexem městských parků 

a lesů – Metelkovy sady – Šetřilovsko – Farářství.   

Výše ceny byla prověřena i ve výběrovém řízení formou dražby, kdy se přihlásil pouze jeden zájemce.   

Podstatná je rovněž skutečnost, že se dlouhodobě nedařilo nalézt finanční prostředky v rozpočtu města na opravu či 

provoz areálu a proto objekty postupně stavebně chátraly. Realizací prodeje dojde rovněž k ušetření finančních 

prostředků z majetku města na nezbytné udržovací či sanační práce, které by bylo město při zachování stávajícího 

neuspokojivého stavu nuceno vynakládat. Areál neměl ani odpovídající parkovací kapacity.  V důsledku toho, se 

nedařilo nalézt kvalitní provozovatele stávající restaurace. Prodej pozemků umožní realizaci nutného parkování pro 

plánovanou výstavbu restaurace a hotelu. Naplnění účelu a záměru prodeje je v kupní smlouvě zajištěno právem 

města Turnov od smlouvy odstoupit, jakož i smluvní pokutou ve výši 0,65 mil. Kč odpovídající rozdílu mezi v kupní 

smlouvě realizovanou cenou a cenou v čase a místě obvyklou, pokud záměr a účel prodeje nebude naplněn 

nejpozději do 31.12.2022. 

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

usnesení ZM č. 21/2018 
 

ZM schvaluje  

dohodu, mezi Městem Turnov a společností Zikuda-vodohospodářské stavby s.r.o., o realizaci výstavby restaurace 

nebo hotelu na pozemcích odkoupených z majetku města na základě kupní smlouvy uzavřené dne 6.6.2016 a 

zapsané v katastru nemovitostí pod vkladovým číslem V-3605/2016-308, právní účinky vkladu ke dni 24.6.2016, s 

termínem plnění do 31.12.2022. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
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 5. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnova   
 

usnesení ZM č. 22/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova v roce 2017. 

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

6. Nádražní ulice, Liberecký kraj - spolufinancování projektu   
 

usnesení ZM č. 23/2018 
 

ZM schvaluje  

závazek předpokládané výše financování stavební akce "Silnice II/610 Turnov - na hranici Libereckého kraje", jehož 

součástí je rekonstrukce ulice Nádražní, Městem Turnov ve výši 17 772 145Kč vč. DPH a jeho rozložení v letech 

2018 až 2020. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

7. Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční   
 

usnesení ZM č. 24/2018 
 

ZM ruší  

usnesení ZM č. 82/2017 ze dne 30.3.2017 z důvodu změny vlastníka pozemků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 25/2018 
 

ZM schvaluje  

odkoupení pozemků p.č. 3276/72 o výměře 6m2 a p.č. 3276/73 o výměře 8m2  oba v k.ú. Turnov, ze společného 

jmění manželů xxxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, ve výši podílu 1 z 

celku a ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši podílu 1 z celku, jako nutný prostor pro budoucí komunikaci v ulici Luční, 

Turnov, za cenu 100,-Kč/m2, tj. celkem za 1400,- Kč, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. Kupní cena 

bude vyplacena manželům dle jejich spoluvlastnických podílů. Správní poplatek za vklad do katastru uhradí Město 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

8. Slunce Všem, z.s. - žádost o prodloužení termínu splatnosti poskytnuté zápůjčky 

ve výši 200 tis. Kč   
 

usnesení ZM č. 26/2018 
 

ZM schvaluje  

prodloužení termínu splatnosti poskytnuté zápůjčky spolku Slunce Všem, zapsaný spolek ve výši 200.000 Kč na 

stavbu Komunitního centra Turnov, a to bez zajištění a se splatností nejpozději do 30. 6. 2021 a pověřuje starostu 

podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 16.9.2014. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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9. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města 

Turnov   

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM odkládá  

bod č. 9 „Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města Turnov“ na příští 

zasedání ZM. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/6/6] 

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ruší  

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her ze dne 29. listopadu 2012. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/8/11] 
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM zakazuje  

na území Města Turnov provozování hazardních her v souladu s ustanovením § 12, odstavce 1, zákona č. 186/2016 

Sb. o hazardních hrách 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/7/12] 
  

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. x/2017, o regulaci provozování některých hazardních her na území 

města Turnov, včetně Zásad Města Turnova pro provozovatele hazardních her na adresně vymezených místech, 

sloužící k určení těchto míst v příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Turnov č. X/2017, o regulaci provo-

zování některých hazardních her na území města Turnov, s omezením provozování v čase 10:00-24:00. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/3/9] 
  

 

10. Příspěvky občanů   
         

11. Přestávka 
   
 

12. Individuální dotace FK Turnov, z.s.   
 

 

13. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018   
 

usnesení ZM č. 27/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2,223.020 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z toho je 

určeno 1,635.626 Kč na provozní náklady a 587.394 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

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

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-101, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 28/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 973.642 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544, z toho 

je určeno 814.081 Kč na provozní náklady a 159.561 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

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

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-102, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 29/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 718.675 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho je určeno 

629.888 Kč na provozní náklady a 88.787 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

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

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-103, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 30/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 554.872 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 295.395 Kč na 

provozní náklady a 259.477 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

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

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-104, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 31/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 579.330 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 480.000 

Kč na provozní náklady a 99.330 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

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

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-105, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 32/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 194.682 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 58.500 

Kč na provozní náklady a 136.182 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

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

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-106, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 

usnesení ZM č. 33/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 117.298 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je určeno 

60.000 Kč na provozní náklady a 57.298 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

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

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-107, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 34/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 48.200 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho je určeno 

30.000 Kč na provozní náklady a 18.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

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

Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-108, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 35/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 89.600 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480, z 

toho je určeno 60.000 Kč na provozní náklady a 29.600 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

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

města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-109, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 36/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 61.270 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 55.510 Kč na 

provozní náklady a 5.760 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

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

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-110, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 37/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z. s., IČ 27022650 na 

provozní náklady spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-111, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 38/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 14.411 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173, z toho je určeno 10.000 

Kč na provozní náklady a 4.411 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

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

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-112, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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14. Projekt přeshraniční spolupráce Turnov - Jawor   
 

usnesení ZM č. 39/2018 
 

ZM schvaluje  

žádost o dotaci na projekt „Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor“ do Fondu mikroprojektů v rámci 

programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko a v případě přidělení dotace vyčlenění 

finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování celé akce a kofinancování ve výši min. 15% z celkových 

nákladů akce potřebné k realizaci projektu. 

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

15. Kontrolní výbor   
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM vyzývá  

k rezignaci Radu Města Turnova, na příštím jednání Zastupitelstva Města, na základě zprávy Kontrolního výboru. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [10/7/6] 
  

usnesení ZM č. 40/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu kontrolního výboru, včetně doporučení, ohledně kontroly veřejné zakázky "Herní prvky Alešova ulice" a 

zakázek projektové dokumentace Metelkovy sady. 

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

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

Radě města zpracovat návrh systémových opatření směřující k zajištění větší transparentnosti veřejných zakázek 

zadávaných Městem Turnov a tento návrh předložit ZM do 30. 6. 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/6/5] 

  
 

V Turnově dne 27. 2. 2018 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 …………………………… 

Mgr. Jana Svobodová 

místostarostka 

 


