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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 29. 11. 2018 

 

  
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. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 

Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal 

Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, 

MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, 

Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka:    

 

Ověřovatelé: 

 

Lukáš Bělohradský, Ing. Tomáš Roubiček 

Lukáš Bělohradský, Ing. Tomáš Roubiček 

 

            

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Radka Vydrová 

 

Daniela Weissová, Ing. Jaroslav Knížek 

 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 314/2018 
 

ZM schvaluje  
doplněný program jednání. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0]  
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2. Prezentace projektu Dostavby turnovského divadla a rekonstrukce čp.151   
 

 
Usnesení ZM č. 315/2018 

 

 
ZM bere na vědomí  
dosavadní postup v rámci projekční přípravy stavby Přístavbu turnovského divadla a rekonstrukce čp. 
151. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0]  
 
 

3. Zastupování města v jiných organizacích, kde je Město Turnov členem   
 

 
Usnesení ZM č. 316/2018 

 

ZM schvaluje  
zástupce města v jiných organizacích, kde je Město Turnov členem, dle návrhu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
 

4. Jmenování členů do výboru pro sport   
 

 
Usnesení ZM č. 317/2018 

 

ZM stanovuje  
počet členů na 9. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/5] 

  

Usnesení ZM č. 318/2018 
 
 

ZM zvolilo  
za členy výboru pro sport Mgr. Filipa Stárka a Mgr. Aleše Mikla. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/5] 
 

 

 

5. Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 319/2018 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 2777/2, o výměře 29m2, v k. ú. Turnov do vlastnictví společnosti PERISINALE 
a.s., IČ 29022304 za kupní cenu 1.500,- Kč/m2, tj. celkem 43.500,- Kč, která je pro tento pozemek v 
daném místě a čase obvyklou. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 

 

 

6. Majetkové vypořádání pozemků Pod Stránkou, Turnov  
 

Usnesení ZM č. 320/2018 
 

ZM schvaluje  
směnu pozemků. Město Turnov převede část pozemku parc. č. 1752, k. ú. Turnov o výměře 17m2, do 
společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, a manželé xxxxxxxxxxxxxxxxx 
převedou část pozemku parc. č. 1754/4, k. ú. Turnov o výměře 17m2 do vlastnictví Města Turnov. 
Správní poplatek a náklady spojené s geodetickým zaměřením uhradí Město Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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7. Odkoupení pozemků od soukromých vlastníků "Hruštice-Károvsko"   
 

Usnesení ZM č. 321/2018 
 

ZM schvaluje  
odkup nově odměřené pozemků v k. ú. Turnov parc. č. 990/19, 990/22, 990/21 a 990/20  celkem 542m2 
od spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 
pozemku p. č. 995/3 o výměře 125m2 od paní Marie Vobořilové a to za ceny  obvyklé ve výši 100,- Kč/m2 
za plochy určené územním plánem pro komunikace a zeleň, za plochy zařazené jako stavební 
nezasíťované ve výši 506,- Kč. Každý vlastník přispěje na zasíťování každého stavebního pozemku 
částku o předpokládané výši 300.000,- Kč. Náklady spojené s vyměřením pozemků a zápisem do katastru 
nemovitostí uhradí Město Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 

 

Usnesení ZM č. 322/2018 
 

ZM schvaluje  
odkup pozemků ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxx - p. č. 991/13 15m2, p. č. 992/16 a 992/17 celkem 286m2, p. č. 1004/59 o výměře 
34m2, pozemku p. č. 991/11 výměra 107m2, p. č. 991/12 výměra 2m2, 1004/20 výměra 28m2 a to za 
ceny obvyklé ve výši 100,- Kč/m2 za plochy určené územním plánem pro komunikace a zeleň, za plochy 
zařazené jako stavební nezasíťované ve výši 506,- Kč. Každý vlastník přispěje na zasíťování každého 
stavebního pozemku částku o předpokládané výši 300.000,- Kč. Náklady spojené s vyměřením pozemků 
a zápisem do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 

  
 

8. Odkup pozemků na Daliměřicích pro budoucí komunikaci   
 

 
Usnesení ZM č. 323/2018 

 

ZM schvaluje  
odkup pozemku parc. č. 698/70 k. ú. Daliměřice, o výměře 22m2 za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. 2.200,- Kč 
od paní xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena je zároveň cena v daném místě a čase 
obvyklou. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 

 

Usnesení ZM č. 324/2018 
 

ZM schvaluje  
odkup pozemků parc. č. 698/71 a 698/72 k. ú. Daliměřice, o celkové výměře  67m2 za kupní cenu 100,- 
Kč/m2, tj. 6.700,- Kč od manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena je 
zároveň cenou v daném místě a čase obvyklou. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
 

9. Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova   
 

 
Usnesení ZM č. 325/2018 

 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci na projekt „Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova“ do Operačního 
programu Životní prostředí. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 

Usnesení ZM č. 326/2018 
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ZM schvaluje  
v případě přidělení dotace vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města ve výši min. 15% způsobilých 
nákladů a na uhrazení nezpůsobilých nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Zajištění stability 
skalních stěn, Dolánky u Turnova“. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 

  
 

10. „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov   
 

 
Usnesení ZM č. 327/2018 

 

ZM rozhodlo  
o navýšení individuální dotace pro spolek FK Turnov, z. s., IČ 26660385 ke spoluúčasti na investiční 
dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na doplnění vybavení hřiště mimo dotaci  na akci 
„Fotbalové hřiště s umělou trávou“ ve výši 467 293,- Kč a zároveň schvaluje   znění dodatku č. 1 smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-002, který bude s příjemcem dotace uzavřen a 
pověřuje starostu města jeho podpisem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
  

11. Kupní smlouva k pozemku parc.č. 2546/14 v k.ú. Turnov - Povodí Labe, státní 

podnik   
 

 
Usnesení ZM č. 328/2018 

ZM schvaluje  
odkoupení pozemku parc. č. 2546/14 k. ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov od Povodí Labe, státní 
podnik, IČ 70890005 za dohodnutou kupní cenu ve výši 23.550,- Kč, která se skládá z hodnoty pozemku 
a nákladů na zpracování znaleckého posudku. Správní poplatek za vklad do KN uhradí Město Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
 

12. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci 

„Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, 

hotelové škole a střední škole"   
 

 

Usnesení ZM č. 329/2018 
ZM schvaluje  
podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4713/2018 na akci „ 
Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední 
škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“ a spolufinancování této akce ve výši maximálně 
Kč 1 200 000,- s DPH. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  
 
 

13. Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Turnov, Mašovská ulice   
 

 

Usnesení ZM č. 330/2018 
 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování 
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bezpečnosti chodců, chodník Mašovská ulice, Turnov" a v případě získání dotace pro rok 2019 
dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši min 15%. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 
 
 

14. Příspěvky občanů   

 

 

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

 

Usnesení ZM č. 331/2018 
 

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) – [19/0/0] 
 
 
 

16. Program regenerace městské památkové zóny Turnov, 5. etapa - 2019 - 2023   
 

 

Usnesení ZM č. 332/2018 
 

ZM schvaluje  
dokument Program regenerace městské památkové zóny Turnov, 5. etapa 2019 – 2023 v předkládané 
podobě. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
 
 
 

17. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajská nemocnice 

Liberec, a.s.   
 

 
Usnesení ZM č. 333/2018 

 

ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, 
a.s. ve výši 3.367.910 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
 

 

 

18. Splátky dluhu   
 

 
Usnesení ZM č. 334/2018 

 

ZM schvaluje  
uznání závazku a dohodu o jeho vypořádání a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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19. Aktuální informace k pozemku za Vesnou   
 

 

 

20. Základní škola Mašov   
 

 
Usnesení ZM č. 335/2018 

 

ZM odkládá 
Projednávání investiční akce ZŠ Mašov na ZM v lednu 2019. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/5/3] 
 

 

 

 

 

V Turnově dne 10. prosince 2018 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………….    ……….. …………………………… 

                  Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

                        starosta             místostarostka 

 

 

 


