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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 19. prosince 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, Ing. Jaroslav 
Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, 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: 

Ivan Kunetka           
 
Ivan Kunetka 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Eva Kordová, Ing. Tomáš Špinka 
 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 332/2019 
ZM souhlasí  
s navrhovaným programem jednání, změna bude pouze v pořadí bodů – bod č. 3. bude projednáván 
před bodem č. 2. 

 

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

3. Jižní sjezd - Odkoupení domu čp. 1248, B. Smetany, Turnov, včetně pozemků – 

předřazený bod   
 

Usnesení ZM č. 333/2019 
ZM schvaluje  
a) nákup těchto pozemků na základě kupní smlouvy od xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako prodávající do vlastnictví Města Turnov, jako kupujícího: 
pozemku parc. č. 2262/1 o výměře 117 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení s č. p. 1248,  který 
vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2262 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku, 
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číslo 4532-2506/2019, vyhotoveného  Ing. Janem Králem, M. Alše 620, 513 01 Semily, ověřeného Ing. 
Janem Králem dne 26.10.2019 a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální 
pracoviště Semily dne 12.11.2019 (dále jen „Geometrický plán“), a pozemku parc. č. 2263/2 o výměře 
406 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2263 na základě Geometrického plánu,  zapsáno a 
evidováno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily 
na LV č. 1679, kat. území Turnov, obec Turnov (dále oba pozemky jako „Pozemky”) za kupní cenu ve výši 
5 500 000,-- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých), která může být upravena dle pravidel 
uvedených v čl. III. odst. 3. kupní smlovy, a to za účelem jejich budoucího užití umožňujícího realizaci 
výstavby jižního sjezdu z komunikace I/10 Turnov, MÚK Fučíkova, v kat. území Turnov, obec Turnov (dále 
jako „Jižní sjezd”). 
b) uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi městem Turnov, jako zástavním 
věřitelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako zástavcem ohledně pozemku parc. č. 2263/1 o výměře 1419 m2, 
který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2263 na základě Geometrického plánu a pozemku parc. č. 
2262/2 o výměře 89 m2, včetně všech jeho součastí, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2262 na 
základě Geometrického plánu; zapsáno a evidováno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily na LV č. 1679, kat. území Turnov, obec Turnov a  uzavření 
smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k nemovitostem ve smyslu ustan. § 1341 občanského 
zákoníku mezi městem Turnov, jako zástavním věřitelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucím 
zástavcem ohledně pozemku parc. č. 2262/1 o výměře 117 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení 
s č. p. 1248,  který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2262 na základě Geometrického plánu, a 
pozemku parc. č. 2263/2 o výměře 406 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 2263 na základě 
Geometrického plánu; zapsáno a evidováno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště Semily, kat. území Turnov, obec Turnov. 
a to obě smlouvy za účelem zajištění budoucí peněžité pohledávky města Turnov, jako zástavního 
věřitele na vrácení kupní ceny ve výši 5 500 000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) 
včetně jejího případného navýšení dle čl. III. kupní smlouvy uzavřené mezi městem Turnov, jako 
kupujícím a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako prodávajícím. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/3] 
 
 

2. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny   
 

Usnesení ZM č. 334/2019 
ZM schvaluje  
vítěznou architektonickou studii Novostavby knihovny Antonína Marka v Turnově od společností A69 - 
architekti s.r.o. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku uzavřít smlouvu na projekční práce s 
touto společností a zároveň doporučuje RM schválit výjimku ze Směrnice na zadávání veřejných zakázek. 
 

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

4. Nové návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v Turnově - 

podání žádosti o dotaci   
 

Usnesení ZM č. 335/2019 
ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci a v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Nové 
návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v Turnově" realizaci této akce a dofinancování 
neuznatelných nákladů a podílu ve výši minimálně 50 % uznatelných nákladů akce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/4] 
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5. Návrh rozpočtu na rok 2020   
 

Usnesení ZM č. 336/2019 
ZM schvaluje  
rozpočet města na rok 2020 jako vyrovnaný a rozpočty peněžních fondů na rok 2020. 
Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: 
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 465 814 350,00 Kč 
z toho: 
daňové příjmy 297 190 000,00 Kč 
nedaňové příjmy 60 837 000,00 Kč 
kapitálové příjmy 5 500 000,00 Kč 
transfery 102 287 350,00 Kč 
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 475 493 000,00 Kč 
z toho: 
běžné výdaje 312 209 000,00 Kč 
kapitálové výdaje 163 284 000,00 Kč 
Financování ve výši 9 678 650,00 Kč 
z toho: 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 18 678 658,00 Kč 
přijetí kontokorentního úvěru + 15 000 000,00 Kč 
uhrazené splátky dlouhodobých a krátkodobých přijatých úvěrů – 24 000 008,00 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/3] 
  
 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019   
 

Usnesení ZM č. 337/2019 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 446.491.650 Kč, 
navýšením o částku 14.163.771 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 469.757.742 Kč, navýšením o 
částku 8.243.771 Kč, a financování na částku ve výši 23.266.092 Kč, snížením o částku 5.920.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 

 7. Pojmenování nových ulic v Turnově-Daliměřicích   
 

Usnesení ZM č. 338/2019 
ZM schvaluje  
pojmenovat ulici s pracovním názvem „K Agbě“ názvem Na Cvičišti. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 339/2019 
ZM schvaluje  
pojmenovat ulici s pracovním názvem „U Batličky“ názvem Zámecká. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 340/2019 
ZM schvaluje  
pojmenovat ulici s pracovním názvem „U Zahradnictví“ názvem V Zahrádkách. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 



4                                                                        Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 19. 12. 2019 

Usnesení ZM č. 341/2019 
ZM schvaluje  
pojmenovat ulici s pracovním názvem „Za Hasičárnou“ názvem Ladislava Cibulky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
  

8. Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

Usnesení ZM č. 342/2019 
ZM bere na vědomí  
pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 3. 1. 2020 a ukládá 
starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 
 

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

9. Příspěvky občanů   
 

            

 

 

 

 

V Turnově dne 27. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

                                                              …………………………… 

                                         Mgr. Jana Svobodová 

                                           místostarostka 

 


