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USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. ledna 2020 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle    

          zákona 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, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, 
Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 

  
Nepřítomni: 
 
Omluveni: 

Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ing. Jaroslav Knížek, MUDr. Rostislav Polášek 
 
Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ing. Jaroslav Knížek, MUDr. Rostislav Polášek     

 
Tajemník 
úřadu:     Ing. Miroslav Šmiraus  
 
Zapisovatelka:  Radka Vydrová 
 
Ověřovatelé:     Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Špinka  
 
 

 
 

1. Úvod   
      
 

 

Usnesení ZM č. 1/2020 
ZM souhlasí 
s navrhovaným programem jednání včetně doplnění bodu 15. a 16. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
2. Výroční zpráva PČR a Městské policie za rok 2019 
 

 
Usnesení ZM č. 2/2020 

ZM bere na vědomí  
a bez připomínek předloženou výroční zprávu městské policie za rok 2019. 
 

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

Usnesení ZM č. 3/2020 
ZM bere na vědomí  
a bez připomínek předloženou výroční zprávu Policie ČR za rok 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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3. Prodej pozemku p. č. 24/14, k. ú. Bukovina u Turnova 
 

 
Usnesení ZM č. 4/2020 

ZM schvaluje  
prodej pozemku p. č. 24/14, o výměře 135 m2, k. ú. Bukovina u Turnova do vlastnictví pana XXXXXXXXXXXX, 
bytem Liberec, za kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 67.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2. Kupující 
uhradí náklady spojené s vkladem do Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
4. Prodej pozemku parc. č. 2633/3 a části pozemku p. č. 2633/1, oba v k. ú. Turnov, bytový 
dům čp. 1387-1388 
 

 
Usnesení ZM č. 5/2020 

ZM schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 2633/3, k. ú. Turnov, o výměře 404 m2 a vznikajícího pozemku s novým parc. č. 
2633/6, o výměře 32m2 (oddělený z p. č. 2633/1, GP č. 4510-2460/2019), do vlastnictví Stavebního 
bytového družstva Turnov, IČ 00045446 a jednotlivých majitelů bytových jednotek, dle výše jejich podílů, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 6396. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem, jako cena obvyklá, 
ve výši 279.040,- Kč (tj. 640,- Kč/m2) za celek vč. příslušenství. Náklady na vklad do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
5. Prodej částí pozemků parc. č. 711/13, 711/25 a 711/27, k. ú. Daliměřice 
 

 
Usnesení ZM č. 6/2020 

ZM schvaluje  
prodej nově oddělených částí pozemku p. č. 711/23, s novými p. č. 711/306 a 711/307 - geometrický plán č. 
955-50/2019, částí pozemku p. č. 711/25, s novými p. č. 711/308 a 711/309  - geometrický plán č. 956-
51/2019 a částí pozemku p. č. 711/27, s novými p. č. 711/310 a 711/311 - geometrický plán č. 957-52/2019, 
vše v k. ú. Daliměřice, dle návrhu do soukromého vlastnictví majitelů RD a pozemků s nimi sousedících, za 
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 550,- Kč/m2, jako cenu v daném místě a čase 
obvyklou. Kupující uhradí polovinu nákladů na oddělení pozemků a správní poplatek za vklad do Katastru 
nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
 
6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Turnov – Liberecký kraj – dar 

 
Usnesení ZM č. 7/2020 

ZM schvaluje  
převzetí daru od Libereckého Kraje, IČ 70891508 do vlastnictví města Turnova, kterým dojde k převodu 
vlastnictví pozemků pod chodníky v ulici Palackého, v k. ú. Turnov, zaměřených Geometrickým plánem č. 
4396-110/2018, dle návrhu. Město Turnov uhradí správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí a 
Liberecký kraj zajistí Smlouvu a zápis na Katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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7. Účast na dražbě spoluvlastnického podílu 1/4 z celku, na pozemku v k. ú. Daliměřice 
 

 
Usnesení ZM č. 8/2020 

ZM schvaluje  
účast na elektronické dražbě dle podmínek stanovených Usnesením Exekutorského úřadu Klatovy, čj. 120 
EX 13571/16-14815.1.2020, na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 z celku pozemku v k. ú. 
Daliměřice, za účelem jeho koupě.  
 

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

Usnesení ZM č. 9/2020 
ZM schvaluje  
složení dražební jistoty ve výši 1.000,- Kč na bankovní účet Exekutorského úřadu Klatovy.  
 

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

Usnesení ZM č. 10/2020 
ZM pověřuje  
starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a pověřuje ho 
stanovením max. výše ceny za dražený podíl na pozemku, dle podmínek dražební vyhlášky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
8. Organizace v sociální oblasti - smlouvy 
 

 
Usnesení ZM č. 11/2020 

ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace. 
 

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

Usnesení ZM č. 12/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
9. Dotace na projektovou dokumentaci - Greenway Jizera Turnov-Svijany 
 

 
Usnesení ZM č. 13/2020 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Projektová příprava DSP pro 
Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany“ podle předloženého materiálu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 
10. Příspěvky občanů 
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11. Aktualizace územních studií Daliměřice, Hruštice - Károvsko, Durychov - Na Kamenci 
 

 
Usnesení ZM č. 14/2020 

ZM bere na vědomí  
informaci o aktualizaci územních studií Daliměřice, Hruštice -  Károvsko a Durychov - Na Kamenci. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
12. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 
 

 
Usnesení ZM č. 15/2020 

ZM bere na vědomí  
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 
443.768.888 Kč, snížením o částku 2.722.762 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 467.034.980 Kč, 
snížením o částku ve výši 2.722.762 Kč a financování zůstává ve výši 23.266.092 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
13. Městské organizace – smlouvy SGEI 
 

 
Usnesení ZM č. 16/2020 

ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
společnost Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 17/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro 
společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

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

Usnesení ZM č. 18/2020 
ZM schvaluje  
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Turnovské 
památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
14. VHS Turnov - zpráva z Rady sdružení, aktuální informace 
 

 
Usnesení ZM č. 19/2020 

ZM bere na vědomí  
Průběžnou zprávu zástupců Turnova z Rady sdružení VHS Turnov za období prosinec 2019 - leden 2020. 
ZM ukládá starostovi oficiálně požádat Vodohospodářské sdružení Turnov a Severočeské vodovody a 
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kanalizace, a.s. a o poskytnutí údajů provozní evidence ČOV a úpraven vody na území města Turnova s 
cílem získat přehled o nákladech na jejich provoz před a po rekonstrukci, a to především z důvodu 
finančních nákladů vynaložených ze strany města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 20/2020 
ZM se obrací  
na Radu sdružení VHS Turnov s žádostí o schválení následující změny v hodnotící komisi a komisi pro 
otvírání obálek na akci „Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa“. ZM souhlasí s odvoláním MUDr. Martina 
Hrubého z důvodu jeho nepřítomnosti a jmenováním Ing. Zbyňka Miklíka, člena RS VHS a Jiřího Mikuly, 
předsedy Výboru pro vodohospodářský majetek Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
 
15. Správní rada památkového fondu 
 

 
 

 

Usnesení ZM č. 21/2020 
ZM odvolává  
 

ze správní rady památkového fondu Ing. Tomáše Hockeho ke dni 31. 1. 2020.  
 

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

Usnesení ZM č. 22/2020 
ZM jmenuje  
do správní rady památkového fondu ode dne 1. 2. 2020 PhDr. René Brože. 
 

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

 
16. Rezignace na funkci člena rady města a na funkci člena správní rady kulturního fondu 
Města Turnov, volba nového radního, volba nového člena správní rady kulturního fondu 
 

 
Usnesení ZM č. 23/2020 

ZM bere na vědomí  
rezignace RNDr. Josef Uchytila, DiS. EFP na funkci člena rady města a na funkci člena správní rady kulturního 
fondu Města Turnov k 31. 1. 2020. 
 

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

Usnesení ZM č. 24/2020 
ZM schválilo  
tajnou volbu radního a člena správní rady kulturního fondu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 

Usnesení ZM č. 25/2020 
ZM zvolilo  
volební komisi ve složení Jaromír Frič, Ondřej Fotr, Michal Loukota. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
Předsedou volební komise byl zvolen komisí pan Michal Loukota. 
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Usnesení ZM č. 26/2020 
ZM zvolilo  
Mgr. Pavla Mlejnka za člena Rady Města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
 

Usnesení ZM č. 27/2020 
ZM zvolilo  
Ivana Kunetku za člena správní rady kulturního fondu Města Turnov. 
 

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

 

 

V Turnově dne 30. ledna 2020 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Hocke  Ing. Zbyněk Miklík   Ing. Tomáš Špinka 

Starosta    ověřovatel zápisu    ověřovatel zápisu 


