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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 

8. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 20. 09. 2018  
 

 
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, 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr 

Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. 

Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

MUDr. Daniel Hodík, Ing. Miroslav Šorejs            

MUDr. Daniel Hodík, Ing. Miroslav Šorejs 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 

Karel Jiránek, Mgr. Otakar Špetlík 

 

1. Úvod - Zpráva starosty o stavu města 2014 - 2018   
 

usnesení ZM č. 242/2018 

 
ZM schvaluje 
program jednání Zastupitelstva Města bez projednávání bodu č. 8. 

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

 

2. Rekonstrukce Nádražní ulice od hotelu Beneš do Ohrazenic, ulice Palackého - 

aktuální informace   
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3. Hrad Valdštejn - žádost o zařazení akce do PZAD 2019 na Ministerstvu kultury   

usnesení ZM č. 243/2018 
 

ZM schvaluje  

realizaci akce „Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční 

spoluúčastí ve výši min. 40% z rozpočtových nákladů na této akci v roce 2019. 

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

usnesení ZM č. 244/2018 
 

ZM schvaluje  

po realizaci stabilizace skalního podloží instalaci geotechnického monitoringu s ročním sledováním skalního bloku 

pod hradem Valdštejn v nákladech 279.100,- Kč hrazené z rozpočtu v roce 2019. 

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

4. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov   
 

usnesení ZM č. 245/2018 
 

ZM rozhodlo 

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 290 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na výstavbu nového kanalizačního řadu a přípojky pro dům čp. 193 v Palackého ulici v Turnově v 

rámci realizace části investiční akce Turnov – opravy VH sítí v ul. Palackého a zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-013, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. Použití individuální dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 

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

5. Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov   
 

usnesení ZM č. 246/2018 
 

ZM schvaluje 

odkup pozemku parc. č. 1756, o výměře 70m2 v k. ú. Turnov od společnosti TopDesign Stavby s.r.o., IČ 27345866, 

do vlastnictví města Turnova. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí společnost TopDesig Stavby 

s.r.o.  

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

6. Odkup části pozemku pod chodníkem parc.č. 2540/2   
 

usnesení ZM č. 247/2018 
 

ZM schvaluje 

odkup pozemku parc. č. 2540/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15m2, za cenu obvyklou ve výši 100,- 

Kč/m2, tj. celkem 1.500,- Kč od paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx. Správní poplatek i náklady spojené s 

odměřením pozemku uradí město Turnov.  

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

7. Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice   
 

usnesení ZM č. 248/2018 
 

ZM schvaluje  

přijetí daru - pozemek parc. č. 841/3, o výměře 50m2,  k. ú. Daliměřice, který je pod chodníkem ve vlastnictví města 

Turnova a částí komunikace ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, od paní xxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxx. Město Turnov uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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8. Prodej pozemku parc.č. 2777/2 v k.ú. Turnov   
 

9. Výstavba domova se zvláštním režimem a demolice domu čp. 1001 a čp. 1002   
 

usnesení ZM č. 249/2018 
 

ZM schvaluje  

zařazení demolice domů čp. 1001 a čp. 1002 - 5. května Turnov do rozpočtu roku 2019 v předpokládané výši 6  000 

tis. Kč. 

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

10. Vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů na Výšince   

usnesení ZM č. 250/2018 
 

ZM schvaluje 

vyhlášení záměru prodeje (formou uzavření smlouvy budoucí kupní a následné kupní smlouvy) částí pozemků parc. 

č. 1660/1 o výměře části cca 4133m2 a parc. č. 1660/6 o výměře části cca 362m2, oba pozemky v kat. území 

Turnov, obec Turnov, evidované na LV č. 10001u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Semily  pro výstavbu bytových domů, která bude realizovaná spolu s rozšířením komunikace v ulici U Tří svatých s 

jednostranným chodníkem včetně veřejného osvětlení a rozšířením počtu parkovacích stání v ulici Rubínová, obec 

Turnov.  

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

11. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.   
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM rozhodlo 

o poskytnutí individuální dotace ve výši 250 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na 

opravu střechy na objektu čp. 201 v obci Kořenov a zároveň a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov č. 7-18-014, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. Použití individuální dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/4/11] 
  

12. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018   
 

usnesení ZM č. 251/2018 
 

ZM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 

opatřením č. 4 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 403.469.173 Kč, navýšením o částku 

5.612.148 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 491.020.285 Kč, navýšením o částku 5.612.148 Kč, a financování 

ve výši 87.551.112 Kč. 

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

13. Odpis pohledávek   

usnesení ZM č. 252/2018 
 

ZM schvaluje 

vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči panu xxxxx ve výši 41.925 Kč včetně příslušenství z titulu dlužného 

nájemného z důvodu její nevymahatelnosti.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 253/2018 
 

ZM schvaluje 

vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči panu xxxxxxx ve výši 123.723 Kč včetně příslušenství z titulu 

dlužného nájemného z důvodu její nevymahatelnosti. 

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

14. Příspěvky občanů   
 

15. Přestávka 
   

16. Obecně závazné vyhlášky města   
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnova, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 

podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/5/8] 
  

usnesení ZM - nebylo přijato 
 

ZM schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Turnova o zákazu konzumace alkoholických nápojů, kterou se zrušuje obecně 

závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanoví zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ze 

dne 28. 11. 2013.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/5/8] 
  

17. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.   
 

usnesení ZM č. 254/2018 
 

ZM schvaluje 

organizaci Most k naději, z. s., IČ 63125137, P. Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, příspěvek na sociální službu 

Terénní programy pro lidi ohrožené drogou ve výši 50 000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

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

města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

z rozpočtu města Turnov č. 13/2018 a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  

18. Žádost o dotaci do IROP - CLLD na projekt "Chodník Nádražní ulice Turnov"   
 

usnesení ZM č. 255/2018 
 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Nádražní ulice Turnov“ 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 min. 5% z celkových uznatelných nákladů a případně 

neuznatelných nákladů akce potřebných k realizaci projektu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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19. Žádost o dotaci do IROP - MŠ Zborovská - oddělení pro děti mladší tří let   
 

usnesení ZM č. 256/2018 
 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „MŠ Zborovská, Turnov – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“ do 

Integrovaného regionálního operačního programu.  

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

usnesení ZM č. 257/2018 
 

ZM schvaluje  

v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 10% z celkových nákladů 

akce potřebné k realizaci projektu „MŠ Zborovská, Turnov – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“. 

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

20. Žádost o dotaci do IROP - CLLD na modernizaci základních škol   
 

usnesení ZM č. 258/5018 
 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace přírodovědných učeben na ZŠ Turnov, Skálova a ZŠ Turnov, 

Žižkova“ 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 akce a kofinancování ve výši 

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

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

usnesení ZM č. 259/2018 
 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace jazykové učebny na ZŠ Turnov, Žižkova“ 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 akce a kofinancování ve výši min. 5% z celkových nákladů akce 

potřebných k realizaci projektu. 

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

21. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva   
 

usnesení ZM č. 260/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10.500 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 na projekt Hruštice 2018 – běžecký 

závod turnovských atletů. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 261/2018 
 

ZM rozhodlo 

o poskytnutí dotace ve výši 5.200 Kč pro spolek Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky 

Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 45. ročník Silvestrovského běhu v Turnově.  

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 

sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 262/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3.500 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Podzimní Dvojboj 

2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 

sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 263/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov z. s., IČ 15044840 na projekt Světový pohár v 

in-line slalomu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 264/2018 
 

ZM rozhodlo 

o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt 

Otevřený přebor Turnova v orientačním běhu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

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

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

usnesení ZM č. 265/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt Nábor 

do oddílů mládeže TJ Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

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

 

usnesení ZM č. 266/2018 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt Podpora účasti na MS v 

kickboxu, o kterou spolek žádal v rámci programu na podporu sportu ze sportovního fondu města Turnov. 

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

22. Zpráva o uplatňování Územního plánu Turnov   
 

usnesení ZM č. 267/2018 
 

ZM schvaluje  

Zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov. 

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

usnesení ZM č. 268/2018 
 

ZM schvaluje  

pořízení Změny č. 2 Územního plánu Turnov, a to zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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23. Čestné občanství a cena obce 2018   
 

usnesení ZM č. 269/2018 
 

ZM schvaluje 

udělení čestného občanství města panu Mgr. Daliborovi Sehnoutkovi. 

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

 

usnesení ZM č. 270/2018 

ZM schvaluje 

udělení ocenění Cena obce 2018 panu Dr. Jindřichovi Houžvičkovi a společnosti Crytur, s.r.o. ZM schvaluje 

finanční dar pro oceněného ve výši 50 000 Kč. 

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

 

24. Zpráva o činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 2015 - 2018
  

usnesení ZM č. 271/2018 
 

ZM bere na vědomí  

předloženou Zprávu o činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 2015 – 2018. 

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

25. Kontrolní výbor   
 

usnesení ZM č. 272/2018 
 

ZM schvaluje 

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2018. 

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

usnesení ZM č. 273/2018 
 

ZM souhlasí  

s finančním darem členům kontrolního výboru dle návrhu. 

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

 

V Turnově dne 1. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


