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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. listopadu 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: 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, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří 
Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš 
Roubíček, David Schindler, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 
 

Lukáš Bělohradský, Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 
 
Lukáš Bělohradský, Ing. Jaroslav Knížek, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. Zbyněk Miklík, Ing. arch. Václav Hájek 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 313/2019 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání. 
 

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

2. Prezentace rozpracovaného projektu - Městský park Turnov (park u letního kina) - 

Etapa 3 "Umění"   
 

Usnesení ZM č. 314/2019 
ZM schvaluje  
navrhované projekční řešení obnovy Parku U Letního kina – 3. etapa-Umění, od firmy AND Praha. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně Kupní smlouvy k prodeji 

pozemku pod plánovanou trafostanicí ČEZ Distribuce a.s. - bytová zóna Hruštice-

Károvsko   
 

Usnesení ZM č. 315/2019 
ZM ruší  
Usnesení ZM č. 297/2019  ze dne 24. 10. 2019. 
 

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

Usnesení ZM č. 316/2019 
ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 
992/17 a 991/11, k. ú. Turnov, o výměře cca 21m2, za kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 
1000,- Kč/m2 bez DPH, tj. cca 21.000,- Kč bez DPH, cena obvyklá, do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce a.s., 
IČ 24729035. Budoucí kupující zajistí na své náklady geometrické zaměření po realizaci stavby a zápis do 
katastru nemovitostí. 
 

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

4. Směna pozemků Malý Rohozec - autobusová zastávka   
 

Usnesení ZM č. 317/2019 
ZM schvaluje  
směnu pozemků v k. ú. Malý Rohozec, část pozemku p. č. 95/3, o výměře  23m2 , v soukromém 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, za část pozemku p. č. 478/1, o výměře 50m2, ve 
vlastnictví města Turnova. Geometrické zaměření a správní poplatek za vklad do KN bude uhrazen 
městem Turnov. 
 

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

5. Převod majetku města Turnov do základního kapitálu společnosti Kulturní 

centrum Turnov, s.r.o.   
 

Usnesení ZM č. 318/2019 
ZM schvaluje  
1) město Turnov jako jediný společník společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 
311, 511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti a 
pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka 
Základní kapitál společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 511 01 Turnov, 
identifikační číslo 259 58 941, se zvyšuje o částku 3.360.000,--Kč, tedy z původní výše 200.000,--Kč na 
novou výši základního kapitálu 3.560.000,--Kč.  
--- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem - převzetím vkladové povinnosti 
jediného společníka. Nepeněžitý vklad jediného společníka tvoří celek pozemků, evidovaných v katastru 
nemovitostí jako parcely 448 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, 
stavba pro shromažďování většího počtu osob), 449 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, 
budova Turnov č. p. 670, občanská vybavenost), 450 ostatní plocha, 451 zastavěná plocha a nádvoří 
(jehož součástí je stavba, budova Turnov č. p. 151,  bydlení) a 458/3 ostatní plocha, vše v katastrálním 
území Turnov, včetně všech dalších součástí a příslušenství.  
Tyto nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 
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881, ze dne 9. 10. 2019, číslo posudku 4631-616-2019, částkou 3.360.000,--Kč a tuto částku jediný 
společník Město Turnov započítává na svůj emisní kurz.  
--- Lhůta pro převzetí vkladové povinnosti společníka se stanoví na 1 (jeden) měsíc ode dne rozhodnutí 
jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.  
--- Pokud společník převezme vkladovou povinnost, zvýší se jeho základní podíl ve společnosti. Nový 
podíl jiného druhu nevznikne. 
2) město Turnov dále schvaluje návrh prohlášení o převzetí vkladové povinnosti a pověřuje starostu 
města jeho podpisem:  
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti 
Město Turnov, identifikační číslo 002 76 227, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov, které je jediným 
společníkem společnosti s ručením omezeným Kulturní centrum Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 
511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové v oddíle C, vložce číslo 17548,  
prohlašuje, že rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Městská 
sportovní Turnov, s.r.o. pojatého do notářského zápisu notářky se sídlem v Turnově Mgr. Martiny 
Pokorné ze dne ………….. spisové značky   NZ …./20..,bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu této 
společnosti o částku 3.360.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát tisíc korun českých), tedy z původní 
výše 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 3.560.000,--Kč 
(slovy: tři miliony pět set šedesát tisíc korun českých). 
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem jediného společníka, převzetím 
vkladové povinnosti.  
Lhůta pro převzetí vkladové povinnost společníka byla rozhodnutím jediného společníka stanovena na 1 
(jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu.   
Město Turnov, identifikační číslo 002 76 227, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov, tímto svým 
prohlášením přebírá vkladovou povinnost ke zvýšení svého vkladu ve společnosti Kulturní centrum 
Turnov, s.r.o. se sídlem Markova 311, 511 01 Turnov, identifikační číslo 259 58 941, s tím, že 
Částka zvýšení vkladu připadající na tento podíl činí 3.360.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát tisíc 
korun českých), výše tohoto nového podílu je u stávajícího společníka 100% a po zápisu zvýšení 
základního kapitálu bude tento 100% podíl odpovídat vkladu jediného společníka ve výši 3.560.000,--Kč 
(slovy: tři miliony pět set šedesát tisíc korun českých). 
Jedná se o vklad nepeněžitý, je tvořen celkem pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí jako parcely 
448 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, stavba pro shromažďování 
většího počtu osob), 449 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, budova Turnov č. p. 670, 
občanská vybavenost), 450 ostatní plocha, 451 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je stavba, 
budova Turnov č. p. 151,  bydlení) a 458/3 ostatní plocha, vše v katastrálním území Turnov, včetně všech 
dalších součástí a příslušenství.  
Tyto nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 
881, ze dne 9. 10. 2019, číslo posudku 4631-616-2019, částkou 3.360.000,--Kč a tuto částku jediný 
společník Město Turnov započítává na svůj emisní kurz.  
Lhůta pro splnění vkladové povinnosti je 1 (jeden) měsíc ode dne rozhodnutí jediného společníka v 
působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 
 

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

Datum podpisu notářského zápisu bude doplněn později. 
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6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2023   
 

Usnesení ZM č. 319/2019 
ZM schvaluje  
střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2021 až 2023 v příloze č. 1. 
 

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

7. Obecně závazné vyhlášky od 1. 1. 2020 - novela zákona o místních poplatcích   
 

Usnesení ZM č. 320/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 7/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 321/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 6/2019 o místním poplatku za pobyt s účinností od 1. 1. 
2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 322/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství s účinností od 1. 1. 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 323/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních s účinností od 1. 1. 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 324/2019 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 5/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 
8/2010 o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1. 1. 2020. 
 

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

8. Participativní rozpočet - Tvoříme Turnov 2020   
 

Usnesení ZM č. 325/2019 
ZM schvaluje  
Metodiku participativního rozpočtu města Turnov na rok 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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9. Revitalizace Stebenky - memorandum s Povodím Labe, s. p.   
 

Usnesení ZM č. 326/2019 
ZM bere na vědomí  
informace o přípravě projektování revitalizace koryta toku Stebenka. 
 

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

Usnesení ZM č. 327/2019 
ZM schvaluje  
Memorandum mezi Povodím Labe, s. p. a Městem Turnov ve věci revitalizace toku Stebenky a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 
 

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

10. Příspěvky občanů   
 

        

11. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov - návrh na úpravu   
 

Usnesení ZM č. 328/2019 
ZM schvaluje  
Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov s 
navrhovanou změnou. 
 

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

12. Zpráva o činnosti Rady sdružení VHS Turnov   
 

Usnesení ZM č. 329/2019 
ZM bere na vědomí  
Zprávu o činnosti Rady sdružení VHS Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/6] 
 

Usnesení ZM č. 330/2019 
ZM pověřuje  
zástupce města Turnova v Radě sdružení VHS Turnov (Josef Uchytila, Zbyňka Miklíka a Martina Hrubého) 
předložit na jednání RS VHS Turnov k hlasování tato usnesení: 
•RS VHS Turnov souhlasí se záměrem zpracovat stanovy dle části B) a C) zadání, se zohledněním posílení 
pozice města Turnov odpovídající hodnotě vodohospodářského majetku na území města Turnova. 
•RS VHS Turnov ukládá vedení VHS Turnov od roku 2020 omezit výši celkových ročních investic částkou 
odpovídající 2,65% z objemu celkového majetku. 
•RS VHS Turnov stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2020 ve výši odpovídající zachování výše 
nájemného, tedy ve výši 110,60 Kč včetně DPH 15% (nárůst o 1,65% oproti ceně roku 2019). 
•RS VHS Turnov oficiálně vyzývá provozovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. k poskytnutí 
údajů provozní evidence dle přiloženého dopisu k rukám generálního ředitele Ing. Davida Votavy. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/6] 
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13. Rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Turnově   
 

Usnesení ZM č. 331/2019 
ZM schvaluje  
kofinancování Rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Turnově - 1. etapa, dle předloženého materiálu. 
ZM požaduje zvát v dostatečném předstihu zástupce města na pracovní výbory k projektové 
dokumentaci, výběru zhotovitele a na kontrolní dny stavby. 
 

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

 

  

 

V Turnově dne 6. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                       

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

                                  …………………………… 

                                  Mgr. Petra Houšková 

                                     místostarostka 

 

 


