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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

z 9. zasedání dne 26. září 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, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Eva Kordová, 
Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 
Ing. Zbyněk Miklík, 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: 

Ing. Michal Kříž, Ing. Jaroslav Knížek 
 
Ing. Michal Kříž, Ing. Jaroslav Knížek 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Eva Kordová, Jiří Kos 

 
 
 
 
 
 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 267/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání bez dalších doplněných bodů. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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2. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – projekt Centra urgentní medicíny, finanční 

podpora Libereckého kraje, rozvoj turnovské nemocnice   
 

Usnesení ZM č. 268/2019 
 

ZM schvaluje  
principiální návrh nového rozsahu projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a návrh nového způsobu 
financování při využití příplatkové povinnosti všech tří akcionářů a Krajské nemocnice Liberec, a.s. do 
roku 2024 a možnost využít přijetí úvěru Libereckým krajem k dofinancování tohoto projektu podle 
varianty A/b. 
 

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

Usnesení ZM č. 269/2019 
 

ZM bere na vědomí  
informaci o připravovaném stavebním rozvoji turnovské nemocnice. Město Turnov je ochotno jednat o 
případném kofinancování stavebního rozvoje turnovské nemocnice. 
 

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

3. Další řešení pozemku za Vesnou   
 

Usnesení ZM č. 270/2019 
 

ZM ruší  
původní záměr na využití pozemků za Vesnou pro parkování automobilů včetně ukončení projekčních 
prací a příslušných správních řízení. ZM schvaluje nové zadání řešení prostoru za Vesnou dle 
předloženého materiálu, tedy pro využití pro školní zahradu a veřejný prostor. 
 

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

4. Odkoupení pozemků parc.č. 2551, 2552/1, 2552/3 a 2552/5, v k.ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 271/2019 
 

ZM schvaluje  
odkoupení pozemků od spoluvlastníků pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx, parc.č. 2551 trvalý 
travní porost, o výměře 439m2, parc. č. 2552/1, orná půda, o výměře 522m2, parc.č. 2552/3, ostatní 
plocha - manipulační, o výměře 204m2 a parc.č. 2552/5, orná půda, o výměře 35m2 vše v části obce 
Daliměřice, katastrální území Turnov za kupní cenu ve výši 120.000,- Kč, která je cenou v daném místě a 
čase obvyklou. Správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

5. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3905/25, k.ú. Turnov a zřízení věcného práva 

k tomuto pozemku  - ÚZSVM   
 

Usnesení ZM č. 272/2019 
 

ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3905/25, k.ú. Turnov, o výměře 93m2, ost. 
plocha, ost. komunikace, společně s uzavřením věcného práva ve prospěch převodce na 10 let, 
spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit převáděný majetek. Zápis do katastru nemovitostí 
zajistí ÚZSVM. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0]  
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6. Prodej pozemku st. parc.č. 446, k.ú. Mašov u Turnova   
 

Usnesení ZM č. 273/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej pozemku st. p.č. 446, k.ú. Mašov u Turnova, o výměře 1m2, zastavěná plocha a nádvoří, do 
vlastnictví pana Sámela, za kupní cenu 500,- Kč/m2, cena v daném místě a čase obvyklá, tj. 500,- Kč za 
pozemek a náhradu nákladů spojených s prodejem pozemku ve výši 2.000,- Kč. Kupující uhradí správní 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

7. Prodej částí pozemku parc.č. 1331/4, v k.ú. Mašov u Turnova   
 

Usnesení ZM č. 274/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 1331/4, o výměře 19m2, v k.ú. Mašov u Turnova, za kupní cenu 500,- 
Kč/m2, tj. celkem 9.500,- Kč, která je v daném místě a čase cenou obvyklou, do vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, každému v podílu 1/2 
z celku. Správní poplatky i náklady spojené s rozdělením pozemků uhradí kupující. 
 

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

8. Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov - 7. etapa   
 

Usnesení ZM č. 275/2019 
 

ZM schvaluje  
schvaluje aktualizaci Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – 7. etapa“ 
dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

Usnesení ZM č. 276/2019 
 

ZM schvaluje  
schvaluje dofinancování Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – 7. 
etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 
50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. 
 

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

 
  

9. Žádost o dotaci do IROP - CLLD na projekt "Chodník Turnov, Přepeřská ulice"   
 

Usnesení ZM č. 277/2019 
 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“ 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) – [25/0/0] 
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10. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA   
 

Usnesení ZM č. 278/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 226 753,20 Kč pro svazek obcí 
MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342 jako finanční spoluúčast města na pořízení společné techniky 
mikroregionu v rámci projektu „Nákup techniky pro MR JIZERA“ a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 7-19-009, 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) – [25/0/0] 
 
  

11. Individuální dotace FK Turnov, z. s.   
 

Usnesení ZM č. 279/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 54 649 Kč pro spolek FK Turnov, z. s., IČ 
26660385 na údržbu sportoviště s umělým povrchem. Důvodem udělení této individuální dotace je 
skutečnost, že se jedná o nové sportoviště, které není zařazeno v pravidlech pro výpočet dotace na 
provoz sportovních klubů. Částka vychází z výpočtu pro obdobná sportoviště ve vlastnictví sportovních 
klubů. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-008, 
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) – [24/0/1] 
 
  

12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019   
 

Usnesení ZM č. 280/2019 
 

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 432.327.879 Kč, 
navýšením o částku 5.332.801 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 461.513.971 Kč, navýšením o částku 
5.682.801 Kč, a financování na částku ve výši 29.186.092 Kč, navýšením o částku 350.000 Kč. 
 

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

13. Příspěvky občanů   
 
 

14. Půjčka ze sociálního fondu   
 

Usnesení ZM č. 281/2019 
 

ZM schvaluje  
půjčku ze soc. fondu zaměstnavatele ve výši 10 000 Kč p. xxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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15. Přehled projektů s dotací z IROP za období 2017-2019   
 

Usnesení ZM č. 282/2019 
 

ZM bere na vědomí  
Informace o projektech za období 2017-2019 s dotací z Integrovaného regionálního operačního 
programu dle předloženého materiálu. 
 

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

16. Zpracování posouzení dopravního systému ve městě   
 

Usnesení ZM č. 283/2019 
 

ZM schvaluje  
zadání předloženého Zpracování posouzení dopravního systému ve městě Turnov a souhlasí s 
předloženou výzvou k podání nabídky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  
 

17. Návrh na udělení Ceny obce pro rok 2019   
 

Usnesení ZM č. 284/2019 
 

ZM schvaluje  
udělení ocenění Cena obce 2019 Ing. Vítu Lédlovi, Ph.D., výkonnému řediteli centra TOPTEC a panu 
Františku Zikudovi. 

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

Usnesení ZM č. 285/2019 
 

ZM schvaluje  
finanční dar pro oceněného ve výši 50.000 Kč. 
 

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

18. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu - II. výzva 2019   
 

Usnesení ZM č. 286/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 14.316 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt Boulderingová stěna pro děti a mládež. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního 
ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 287/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro společnost Pragmapol v.o.s., IČ 25915886 na projekt 
Odpočinkový park se stezkou pro bosé nohy. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro 
podporu cestovního ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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19. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního 

ruchu z fondu města pro podporu cestovního ruchu   
 

Usnesení ZM č. 288/2019 
 

ZM schvaluje  
Pravidla pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu 
cestovního ruchu s navrhovanou změnou a s účinností od 1. 10. 2019. 
 

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

20. Smlouva SGEI - Městská sportovní Turnov s.r.o.   
 

Usnesení ZM č. 289/2019 
 

ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

21. Jmenování správní rady památkového fondu   
 

Usnesení ZM č. 290/2019 
 

ZM jmenuje  
správní radu památkového fondu ode dne 1. 10. 2019 v tomto složení: Mgr. Martina Marková, Ing. arch. 
Vladimír Kučera, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Daniela Weissová. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 3. října 2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

                             …………………………… 

                              Mgr. Petra Houšková 

                               místostarostka 

 

 


