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Usnesení 

11. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. 11. 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, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš 

Hudec, 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, MUDr. Jiří 

Tomášek, RNDr. Josef Uchytil, DiS.,  

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

            
 

Karel Jiránek, Ing. Tomáš Tomsa, František Zikuda 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 
 

 

Sabina Karešová 

 

Mgr. Jaromír Frič, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

1. Úvod   
Návrh usnesení p. Mikula: 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

program jednání včetně navrhovaného doplnění. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/3/8] 

  

 

 

Návrh na usnesení p. Hocke: 
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usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

program bez projednání bodu č. 5 – „Schválení darovací smlouvy pro Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., 

Výzva č. 46 OPVK“; a bodu č. 11 – „Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u Turnova“ 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [13/2/9] 
  

Návrh na usnesení p. Kunetka: 

usnesení ZM č. 357/2017 
 

ZM schvaluje  

projednání bodu č. 2 – „Prezentace upravené architektonické studie na dostavbu turnovského divadla“ 

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

2. Prezentace upravené architektonické studie na dostavbu turnovského divadla   

usnesení ZM č. 358/2017 
 

ZM projednalo  

upravenou architektonickou studii na Přístavbu turnovského divadla. 

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

  

Návrh usnesení p. Hocke: 

usnesení ZM č. 359/2017 
 

ZM schvaluje  

pokračování jednání zastupitelstva města dle předloženého programu od bodu č. 3 (mimo bod č. 5 a č. 11) 

s vložením bodu Kontrola veřejných zakázek za bod Směna pozemků s doplatkem, k. ú. Daliměřice. 

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

3. Prodej pozemků Šetřilovsko+prezentace záměru výstavby restaurace a hotelu 

Šetřilovsko   

usnesení ZM č. 360/2017 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje pozemků části pozemku parc. č. 2818/1 o výměře cca 1067m2 a část o výměře 

80m2, pozemek parc. č. 2818/3 o výměře 43m2 , pozemek parc. č. 2817/3 o výměře 81m2, pozemek 

parc.č. 2817/1 o výměře 54m2,pozemek parc. č. 2814 o výměře 78m2, v k. ú. Turnov dle předloženého 

návrhu s minimální kupní cenou 560 tis. Kč včetně DPH za výše uvedené pozemky. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

4. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2017   

usnesení ZM č. 361/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 379.023.662 Kč, 

navýšením o částku 16.176.780 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 402.946.622 Kč, navýšením o 

částku 16.176.780 Kč, a financování ve výši 23.922.960 Kč. 

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

5. Schválení darovací smlouvy pro Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - Výzva č. 46 

OPVK   
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6. Pojmenování nové ulice v Turnově.   
 

usnesení ZM č. 362/2017 
 

ZM schvaluje  

název nově vzniklé ulice "Slunečná" a název stávající ulice " U Hvězdárny" - obě v části města Turnov v 

lokalitě Vrchhůra 

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

7. Žádost o dotaci ze SFDI - projekt "Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník 

Turnov, Mašovská ulice"   

usnesení ZM č. 363/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování 

bezpečnosti chodců, chodník Mašovská ulice, Turnov" a v případě získání dotace pro rok 2018 

dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši min 15%. 

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

8. Žádost o prominutí penále xxxxxxxx   

usnesení ZM č. 364/2017 
 

ZM neschvaluje  

zmírnění ani prominutí jistiny a penále vzniklého neuhrazením nájemního za byt č. 11/2 v domě čp. 1002 

Turnov paní xxxxxxxxxxx . 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/8] 
  

9. Plnění závazků ze smlouvy o zápůjčce - Kupní smlouva na tribunu a pozemek na 

Atletickém stadionu s TJ Turnov   

usnesení ZM – usnesení nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Turnov a Tělovýchovnou jednotou Turnov z. s., IČ 15045528, na 

tribunu (vč. zařízení a zastřešení) včetně pozemku p. č. 601/12 o výměře 278m2 v k. ú. Turnov, na němž 

tribuna stojí. Kupní cena ve výši 3. mil. Kč byla uhrazena formou finanční zápůjčky v letech 2014 a 2015. 

Dále smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti opory cizí stavby k pozemku p. č. 601/2 jehož 

součástí je stavba čp. 207 (zastřešení tribuny je ukotveno v této stavbě), který je ve vlastnictví 

Tělovýchovné jednoty Turnov z. s. pro oprávněné Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/5/7] 

  

10. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích, ul. Koškova, Nudvojovice   
 

usnesení ZM č. 365/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/115 výměra 233m2, ostatní plocha, sportoviště 

a rekr. plocha v k.ú. Turnov od pí.xxxxxx , bytem čp.xxx ,  xxxxx podíl  1/69 z celku, pí.xxxxxxx , bytem 

č.p. xx, xxxxxx podíl 1/23 z celku, p.xxxxxx , bytem xxxxxxx, Turnov  podíl 1/23 z celku,  p.xxxxxxxx, 

bytem xxxxxxx, xxxxxxx podíl 1/69 z celku,  p.xxxxxx, bytem čp.xx xxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  

pí.xxxxxxxxxx, bytem č.p. xx,  xxxxxxx podíl 1/23 z celku,  pí. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Turnov 

podíl 2/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Turnov podíl 2/138 z celku, p. xxxxxxxxx, 

bytem čp.xxx,  xxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p.xxxxxx , bytem čp. xx, xxxxx podíl 1/23 z celku, 
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p.xxxxxxxxx , bytem čp. xxx, xxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p.xxxxxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxxxxxx , 

Řepy-Praha podíl ve výši 1/23 z celku a p. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, podíly ve výši 1/23 z celku do 

vlastnictví Města Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 366/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/140 výměra 22m2, ostatní plocha, manipulační 

plocha v k.ú. Turnov od pí. xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl  1/69 z celku, pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 

1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 

1/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/138 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 

z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Praha podíl ve výši 1/23 z celku, do vlastnictví Města Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

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

  

usnesení ZM č. 367/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/158 výměra 38m2, orná půda, v k.ú. Turnov 

od pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl  1/69 z celku, pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  p 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  podíl 1/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 4/138 z celku,  pí. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 2/138 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl ve výši 

1/23 z celku a p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíly ve výši 1/23 z celku do vlastnictví Města 

Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 368/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/167 výměra 480m2, orná půda, v k.ú. Turnov 

od pí. xxxxxxxxxxxxx podíl  1/69 z celku, pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z 

celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 

2/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 2/138 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  podíl ve výši 1/23 

z celku a p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , podíly ve výši 1/23 z celku do vlastnictví Města Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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usnesení ZM č. 369/2017 
 

ZM schvaluje  

odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3610/178 výměra 2m2, ostatní plocha, v k.ú. Turnov 

od pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl  1/69 z celku, pí. xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku,  p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  p. 

xxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/69 z celku,  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 4/138 z celku,  pí. 

xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 2/138 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/23 z celku, p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl ve výši 1/23 z celku a p.xxxxxxxxxxxxx , podíly ve výši 1/23 z celku do 

vlastnictví Města Turnov.  

Kupní cena 100,- Kč za m2, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, bude vyplacena každému ze 

spoluvlastníků dle výše jeho podílu. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 

Turnov. 

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

11. Prodej části pozemku p.č. 1252/1 k.ú. Mašov u Turnova   
 

 

12. Bezúplatný převod pozemků p.č. 2758/8, 2758/42, 2758/45 a 308/9 v k.ú. Turnov  

usnesení ZM č. 370/2017 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 2758/8, 2758/42, 2758/45 a 

308/9 v k.ú. Turnov s č.j. UZSVM/HSM/2603/2017-HSMM do vlastnictví Města Turnova od České 

republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

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

13. Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice   
 

usnesení ZM č. 371/2017 
 

ZM schvaluje  

směnu nově oddělené části pozemku ve vlastnictví Města Turnova p.č. 862/30 o výměře 224m2, k.ú. 

Daliměřice, za nově oddělenou část pozemku ve vlastnictví žadatele, pana xxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxx, p. č. 862/33 o výměře 74m2 v k. ú. Daliměřice s doplatkem kupní ceny ve výši 216.600,- 

Kč a úhradou správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí ze strany pana xxxxxxxxxxx. 

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

 

usnesení ZM č. 372/2017 
 

ZM schvaluje  

směnu nově oddělené části pozemku ve vlastnictví Města Turnova p.č. 862/31 o výměře 159m2 k.ú. 

Daliměřice, za nově oddělenou část pozemku ve vlastnictví žadatelky, slečny xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxx, p.č. 862/32 o výměře 96m2 v k.ú. Daliměřice s doplatkem kupní ceny ve výši 

149.400,- Kč a úhradou správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí ze strany slečny 

xxxxxxxxxx. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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14. Kontrola veřejných zakázek 
usnesení pan Mikula: 

usnesení ZM č. 373/2017 
 

ZM ukládá  

ukládá kontrolnímu výboru prověřit dodržování vnitřních směrnic města u zakázky „Herní prvky Alešova 

ulice“ a u zakázek projektové dokumentace Metelkovy sady. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/9] 

 

14. Příspěvky občanů   

 

15. Přestávka   

 

16. Odměňování členů ZM od 1.1.2018   
 

usnesení ZM č. 374/2017 
 

ZM stanovuje  

svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 
 

Člen rady: Maximální výše dle nařízení vlády č. 318 z 11. 9. 2017 v platném znění. 
 

Předseda výboru/komise: Maximální výše dle nařízení vlády č. 318 z 11. 9. 2017 v platném znění. Výše 

této odměny platí i pro předsedy komisí, kteří nejsou členy ZM. 
 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: Maximální výše dle nařízení vlády č. 318 z 11. 9. 2017 v platném 

znění a to od 1. 1. 2018. 

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

usnesení ZM č. 375/2017 
 

ZM schvaluje  

zvýšení odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle 

snoubenců a to o částku 200 Kč/ 1 svatební obřad max. však 2000,-Kč/ 1 měsíc a to od 1.1.2018. 

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

usnesení ZM č. 376/2017 
 

ZM stanovuje  

v případě souběhu výkonu více než tří funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce odměnu ve výši tří 

odměn za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce a to od 1. 1. 2018. 

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

usnesení ZM č. 377/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu 

nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství takto: 

uvolnění zastupitelé - pondělí až pátek - 500 Kč / den 

sobota, neděle - 800 Kč / den 

neuvolnění zastupitelé - pondělí až neděle - 800 Kč / den 

a to od 1.1.2018 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 378/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním 

obce na veřejných občanských obřadech, 

Uvolnění i neuvolnění zastupitelé -  800 Kč / den a to od 1.1.2018. 

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

usnesení ZM č. 379/2017 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí příspěvku na stravování ve výši 63% hodnoty stravenky ze sociálního fondu a to od 1.1.2018. 

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

usnesení ZM č. 380/2017 
 

ZM schvaluje  

příspěvek dle bodu h) a i) § 80  zák.128/2000 v platném znění v max. výši osobního účtu dle kolektivní 

smlouvy a to od 1.1.2018. 

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

usnesení ZM č. 381/2017 
 

ZM ruší  

fond občanských obřadů vedený v evidenci směrnic pod č.55 ke dni 31.12.2017. 

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

17. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel   
 
 
 

usnesení ZM č. 382/2017 
 

ZM schvaluje  

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

jednotlivé oblasti podpory s účinností ode dne jeho schválení. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

18. Veřejnoprávní smlouva s obcí Malá Skála - Městská policie   
 

usnesení ZM č. 383/2017 
 

ZM schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolu městské policie v plném rozsahu s obcí Malá Skála na 

jeden kalendářní rok a to na rok 2018 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
  

 

V Turnově dne 11. prosince 2017 

 

 
…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 
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