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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 15. srpna 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, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. 
Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, 
Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, 
David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 
Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu:  
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé:  
 
 

MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ivan Kunetka, Ing. Zbyněk Miklík 
 
MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ivan Kunetka, Ing. Zbyněk Miklík 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Jaromír Frič, Daniela Weissová 
            
 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 241/2019 
ZM schvaluje  
 

program jednání s posunutím bodu č. 14 za bod č. 10. 
 

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

2. Umístění pomníku TGM v Turnově   
 

Usnesení ZM č. 242/2019 
ZM projednalo  
 

materiál Umístění pomníku TGM v Turnově. Souhlasí se záměrem umístěním pomníku v Turnově a 
pověřuje starostu města předložením konkrétního umístění, soutěžních podmínek včetně nároku na 
finanční zajištění městem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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3. Cena obce, čestné občanství - změna členů hodnotící komise   
 

Usnesení ZM č. 243/2019 
ZM ruší  
 

usnesení ZM č. 285/2015 a jmenuje členy hodnotící komise zastupitelstva města pro udělování ceny 
obce a čestného občanství města ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Michal Kříž, Mgr. Pavel Mlejnek, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, Daniela Weissová. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/2/1] 
  
 

Hlasování o změně programu: 
 

Usnesení ZM č. 244/2019 
ZM schvaluje 
 

přesunutí bodu č. 4 za bod č. 15. 
 

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

5. Informace o průběhu výběrového řízení na prodej části pozemku p.č. 1660/1, k.ú. 

Turnov, Výšinka a výběr kupujícího   
 

Usnesení ZM č. 245/2019 
ZM schvaluje  
 

pana Marka Lanka sídlem Jablonec nad Nisou, vítězem výběrového řízení s právem na odkoupení 
pozemku p.č. 1660/1, k.ú. Turnov v rozsahu podmínek výběrového řízení. Pan Marek Lank je ode dne 
schválení ZM povinen předložit do 6 měsíců architektonickou studii na nové bytové domy. 
 

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

6. Záměr prodeje pozemku p.č. 702/6 v k.ú. Turnov pod garáží, která je v 

soukromém vlastnictví   
 

Usnesení ZM č. 246/2019 
ZM schvaluje 
 

prodej pozemku p. č. 702/6 k. ú. Turnov, výměra 34 m2, s cenou 1000,- Kč/m2, tj. 34.000,- Kč, do 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx (majitel garáže stojící na tomto pozemku). Kupující 
uhradí správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

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

7. Prodej pozemku p.č. 1258/8 k.ú. Turnov, 28. říjen, bytový dům čp. 1330   
 

Usnesení ZM č. 247/2019 
ZM schvaluje 
 

prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1258/8, o nové výměře 610m2, vzniklé na základě GP č. 4488-
75/2019 z p. č. 1258/8, k. ú. Turnov, do podílového spoluvlastnictví pana Luboše Vinterova a paní 
Ludmily Tiché, každému s podílem 1/2 z celku, za celkovou kupní cenu ve výši 386.740,- Kč, zároveň se 
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zřízením služebnosti k tomuto pozemku, na dobu neurčitou. Kupní cena za m2 ve výši 634,- Kč/m2, byla 
řádně stanovena znaleckém posudkem k sousednímu pozemku p. č. 1258/7, k. ú. Turnov.  Kupující 
uhradí správní poplatky spojené se zápisem do Katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení ZM č. 248/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej nově vzniklé pozemkové parcely 1258/9, o nové výměře 596m2, vzniklé na základě GP č. 4488-
75/2019 z p. č. 1258/8, k. ú. Turnov do společného jmění manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve 
výši 377.864,- Kč, zároveň se zřízením služebnosti k tomuto pozemku, na dobu neurčitou. Kupní cena za 
m2 ve výši 634,- Kč/m2, byla řádně stanovena znaleckém posudkem k sousednímu pozemku p. č. 
1258/7, k. ú. Turnov.  Kupující uhradí správní poplatky spojené se zápisem do Katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení ZM č. 249/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej nově vzniklou pozemkovou parcelu č. 1258/10, o výměře 41m2, která vznikla na základě GP.č. 
4488-75/2019, do podílového spoluvlastnictví spolumajitelů bytového domu čp. 1330, ul. 28. října, 
Turnov, každému v podílu 1/4 z celku, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx (1/4 do SJM), paní xxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 25.994,- Kč. Kupní cena za m2 ve výši 634,- 
Kč/m2, byla řádně stanovena znaleckém posudkem k sousednímu pozemku p. č. 1258/7. Kupující uhradí 
správní poplatky spojené se zápisem do Katastru nemovitostí. 
 

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

8. Prodej pozemků parc.č. 830/1, 831/1, 831/4 v k.ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 250/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej pozemku a zřízení služebnosti k parc. č. 830/1, o výměře 561m2, parc. č. 831/4, o výměře 39m2, a 
nově oddělenému parc. č. 831/1, o výměře 897 m2 , odděleného geometrickým plánem č. 4476-
48/2019, vše k. ú. Turnov, do vlastnictví Družstva majitelů domu 1342-1343 v Turnově, IČ 25942301, za 
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, jako cenu v daném místě a čase obvyklou, v celkové výši 
958.080,- Kč, tj. 640,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení ZM č. 251/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej nově odděleného pozemku a zřízení služebnosti k p. č. 831/13, o výměře 2007m2, v k. ú. Turnov, 
odděleného geometrickým plánem č. 4476-48/2019, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu 
Žižkova ul. čp. 1340-1341, IČ 25987658, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, jako cenu v 
daném místě a čase obvyklou, ve výši 1.284.480,- Kč, tj. 640,- Kč/m2. Kupující uhradí správní poplatek za 
vklad do Katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení ZM č. 252/2019 
ZM schvaluje 

  

prodej pozemku, odděleného geometrickým plánem č. 4476-48/2019, s novým parc. č. p.č. 831/14, o 
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výměře 68m2, v k. ú. Turnov, do vlastnictví pana xxxxxxxxx, bytem Turnov, za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, jako cena v daném místě a čase obvyklou, ve výši 43.520,- Kč, tj. 640,- Kč/m2. 
Kupující uhradí správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí. 
 

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

9. Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace   
 

Usnesení ZM č. 253/2019 
ZM schvaluje 

  

odkoupení části pozemku p. č. 695/88, k. ú. Daliměřice, oddělené geometrickým plánem č. 963-81/2019, 
s novým parcelním číslem 695/211, o výměře 298m2, od manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
města Turnova, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem za 29.800,- Kč. Náklady spojené s 
oddělením pozemku uhradí obě strany společně, správní poplatek na KN uhradí kupující. 
 

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

10. Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Turnov, Mašovská ulice   
 

Usnesení ZM č. 254/2019 
ZM schvaluje 

  

podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování 
bezpečnosti chodců, chodník Mašovská ulice, Turnov" a v případě získání dotace pro rok 2020 
dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši min 15%. 
 

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

11. Příspěvky občanů   
 

12. Mikroregion Jizera - schválení závěrečného účtu za rok 2018   
 

Usnesení ZM č. 255/2019 
ZM bere na vědomí 

  

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2018. 
 

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

13. Veřejná sbírka - projekt Pumptrack v Turnově   
 

Usnesení ZM č. 256/2019 
ZM schvaluje 

  

konání veřejné sbírky na celém území České republiky za účelem shromažďování finančních prostředků 
na vybudování Pumptracku v Turnově, sbírka proběhne formou shromažďováním příspěvků na předem 
vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky. 
 

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

Usnesení ZM č. 257/2019 
ZM bere na vědomí  
 

Memorandum Pumptrack v Turnově. 
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Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0]  

14. Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní centrum Turnov 

s.r.o.   
 

Usnesení ZM č. 258/2019 
ZM schvaluje 

  

záměr převodu nemovitého majetku (objekty a pozemky), formou vkladu do základního kapitálu: objekt 
divadla čp. 670, který je součástí stavebního pozemku parc. č. 449 v k. ú. Turnov, výměra 471m2, objekt 
čp. 151, který je součástí stavebního pozemku parc. č. 451, v k. ú. Turnov, výměra 328m2 a pozemku 
parc. č. 450, výměra 277m2, v hodnotě stanovené znaleckým posudkem, do vlastnictví Kulturního centra 
Turnov, s. r. o. 
 

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

15. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s.   
 

Usnesení ZM č. 259/2019 
ZM rozhodlo 

  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 80.000 Kč pro společnost Geopark 
Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na podporu činnosti v roce 2019 a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-007, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

4. Nominace zástupce města do Svazu měst a obcí ČR - komise pro kulturu a 

cestovní ruch   
 

Usnesení ZM č. 260/2019 
ZM schvaluje 

  

jako zástupce města ve Školské komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem rozhodujícím Mgr. 
Petru Houškovou, místostarostku města. 
 

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

Usnesení ZM č. 261/2019 
ZM schvaluje  

 

jako zástupce města v Komisi pro kulturu a cestovní ruch Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem 
rozhodujícím PhDr. Hanu Maierovou, radní a předsedkyni komise pro cestovní ruch. 
 

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

Usnesení ZM č. 262/2019 
ZM schvaluje 

  

jako zástupce města v Komisi pro sociální věci a zdravotnictví Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s 
hlasem poradním Mgr. Hanu Kocourovou, vedoucí odboru sociálních věcí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 263/2019 
ZM schvaluje  

 

jako zástupce města ve Finanční komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem rozhodujícím 
Lukáše Bělohradského, zastupitele. 

 

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

Usnesení ZM č. 264/2019 
ZM schvaluje 

  

jako zástupce města v Komisi pro životní prostředí a energetiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s 
hlasem rozhodujícím Davida Schindlera, zastupitele a předsedu komise pro životní prostředí. 
 

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

Usnesení ZM č. 265/2019 
ZM schvaluje  

 

jako zástupce města v Komisi pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem rozhodujícím 
Ing. Zbyňka Miklíka, radního. 
 

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

Usnesení ZM č. 266/2019 
ZM schvaluje  

 

jako zástupce města v Bezpečnostní komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s hlasem rozhodujícím 
Danielu Weissovou, zastupitelku. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 20. srpna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

Místostarostka 

                                               …………………………… 

                                                Mgr. Jana Svobodová 

                                                           místostarostka 

 

 


