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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 27. června 2019 
 

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: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, 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, Miroslav Reichl, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. 
Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

 

 

Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Rostislav Polášek, Ing. Tomáš Roubiček 
 
Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Rostislav Polášek, Ing. Tomáš Roubiček 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
RNDr. Josef Uchytil, DiS., Ing. Tomáš Špinka 

Přítomno 20 občanů 
 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke konkrétním diskutujícím. 

Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu 

starosty. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zastupitelé i přihlížející 

občané byli o přenosu a archivování záznamu informováni. 

 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 222/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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2. Kauza Walderode - aktuální informace   
 

Usnesení ZM č. 223/2019 
 

ZM bere na vědomí  
aktuální informace k restituční kauze Walderode a souhlasí s podáním Dovolání k Nejvyššímu soudu. 
 

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

3. Tvoříme Turnov - výsledek hlasování   
 
 

4. Analýza odpadového hospodářství města Turnov   
 

Usnesení ZM č. 224/2019 
 

ZM projednalo  
materiál „Analýza odpadového hospodářství města Turnov“ a schvaluje navrženou změnu v odpadovém 
hospodářství města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/5] 
 

Usnesení ZM č. 225/2019 
 

ZM ukládá  
místostarostce Janě Svobodové rozpracovat návrh změny odpadového hospodářství a zajistit přípravu 
žádosti a podání žádosti o dotaci na nádoby na tříděný odpad se spolufinancováním města do výše 1,1 
mil. Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/5] 
  
 

5. Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát   
 

Usnesení ZM č. 226/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemku p.č. 3382/10, o výměře 80m2, k.ú. Turnov do vlastnictví společnosti Granát, družstvo 
umělecké výroby, Turnov, IČ 00030091 a to za kupní cenu 8.000,- Kč, tj. 100,- Kč/m2, která je v daném 
místě a čase cenou obvyklou. Správní poplatek uhradí spol. Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/6/1] 
 
 

6. Prodej částí pozemků parc.č. 711/23, 711/25 a 711/27, v k.ú. Daliměřice   
 
 

7. Slunce Všem, zapsaný spolek - návratná finanční výpomoc   
 

Usnesení ZM č. 227/2019 
 

ZM schvaluje  
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města spolku Slunce Všem, zapsaný spolek, se sídlem 
Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, IČ 26671468, na předfinancování realizace stavby „Odlehčovací služby 
SLUNCE VŠEM Turnov - přístavba“ organizace v období od 1. 8. 2019 do 31. 3. 2020 ve výši 3.200 tis. Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 228/2019 
 

ZM schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy "O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Turnova" 
mezi Městem Turnov a Slunce Všem, zapsaný spolek se sídlem Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, IČ 
26671468, a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem smlouvy. 
 

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

8. Přijetí kontokorentního úvěru   
 

Usnesení ZM č. 229/2019 
 

ZM schvaluje  
přijetí kontokorentního úvěru do max. výše 15 mil. Kč a uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru od 
UniCredit bank, a. s. dle § 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za 
účelem předfinancování dotačních akcí v letech 2019 a 2020 na dobu určitou se splatností do 31. 12. 
2020. 
 

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

9. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019   
 

Usnesení ZM č. 230/2019 
 

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 426.995.078 Kč, 
navýšením o částku 29.468.703 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 455.831.170 Kč, navýšením o 
částku 35.604.703 Kč, a financování na částku ve výši 28.836.092 Kč, navýšením o částku 6.136.000 Kč. 
 

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

10. Závěrečný účet za rok 2018   
 

Usnesení ZM č. 231/2019 
 

ZM schvaluje  
celoroční hospodaření Města Turnov za rok 2018 bez výhrad. 
 

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

11. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2018   
 

Usnesení ZM č. 232/2019 
 

ZM schvaluje  
účetní závěrku města Turnov za účetní období 2018 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2018. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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12. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do 

základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s. r. o.   
 

Usnesení ZM č. 233/2019 
 

ZM schvaluje  
záměr provedení nepeněžitého vkladu majetku Města Turnova do základního kapitálu Městské sportovní 
Turnov, s. r. o. plavecké učebny v ulici Jana Palacha, sokolovnu Mašov, hřiště Mašov (za sokolovnou), 
fotbalové hřiště č. 3, atletický stadion – pouze tribuna, cílová věž a zázemí Městské sportovní Turnov, s. 
r. o., hřiště u haly TSC. 
 

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

13. Příspěvky občanů   
 
 

14. Obecně závazná vyhláška - zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných 

prostranství   
 

Usnesení ZM č. 234/2019 
 

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) – [18/4/0] 

 
  

15. Obecně závazná vyhláška – noční klid   
 

Usnesení ZM č. 235/2019 
 

ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/2] 
 
 

16. Individuální dotace ROKO service plus s.r.o.   
 

Usnesení ZM č. 236/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální neinvestiční dotaci ve výši 300.000 Kč/ročně s garancí na 3 roky (1. 8. 2019 do 
31. 7. 2022) pro ROKO service plus s.r.o., IČ 28797728 na provozování toalet ve výpravní budově 
železniční stanice Turnov, za podmínek otevírací doby 7:00 – 20:00 sedm dní v týdnu, s poplatkem 5 Kč 
za použití WC. V případě, že ROKO service plus s.r.o. přestane provozovat toalety ve výpravní budově 
železniční stanice Turnov, bude i poskytování dotace ukončeno. Použití dotace se bude řídit platným 
Dotačním statutem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/3/3] 
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Usnesení ZM č. 237/2019 

 

ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-006 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. Zároveň doporučuje zařadit splátky dotace (tj. 300.000 Kč/rok) do rozpočtu města pro rok 
2020, 2021 a 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/3/3] 
  
 

17. Měření hlučnosti na Nám. Českého ráje   
 

Usnesení ZM č. 238/2019 
 

ZM mění  
usnesení č. 51/2019 
Na Nám. Českého ráje bude provedena  pouze hluková studie. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

Usnesení ZM č. 239/2019 
 

ZM pověřuje  
Finanční odbor v rámci rozpočtových změn č.2  snížit rozpočet odboru rozvoje o částku 100 000 Kč 
požadovanou na provedení rozptylové studie na Nám. Českého ráje. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
 
  

18. Městská policie Turnov - veřejnoprávní smlouva s obcí Malá Skála   
 

Usnesení ZM č. 240/2019 
 

ZM schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Malá Skála na dobu neurčitou a za daných smluvních podmínek 
financování výkonu Městské policie Turnov v obci Malá Skála a pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho 
podepsáním této smlouvy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/4/1] 
  
 

 

V Turnově dne 3. 7. 2019 

 

 

 

 

 

  ……………………………….   ……………………………… 

            Ing. Tomáš Hocke          Mgr. Petra Houšková 

     Starosta               místostarostka 


