
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 27. ledna 2011  
  
K bodu č. 1/ Úvod 

   Usnesení ZM č. 1/2011 

ZM schvaluje program jednání dle návrhu. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Digitalizace kina 

   Usnesení ZM č. 2/2011 

ZM souhlasí se záměrem digitalizace kina a s jeho umístěním v malém sále KC Střelnice. 

(Hlasování: 15/1/8) 

 

   Usnesení ZM č. 3/2011 

ZM ukládá RM ve funkci valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o. pověřit jednatele 

společnosti přípravou projektu na digitalizaci kina a zadávacích podmínek pro výběrové řízení na 

realizaci této akce. 

(Hlasování: 16/0/8) 

 

   Usnesení ZM č. 4/2011 

ZM ukládá OSM připravit návrhy budoucího vyuţití stávající budovy kina. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

K bodu č. 3/Organizační záležitosti 

Řízení Městské policie 

   Usnesení ZM č. 5/2011  

ZM schvaluje místostarostu Ing. Jaromíra Pekaře jako zastupitele pověřeného řízením MP. 

(Hlasování: 16/0/8) 

 

K bodu č. 4/ Finanční záležitosti 

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010 

   Usnesení ZM č. 6/2011 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010 v příjmové části ve 

výši 445 624 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 473 430 tis. Kč a financování ve výši 27 806 tis. Kč 

(dle přiloţené tabulky rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010).  

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Rozpočet na rok 2011 

   Usnesení ZM č. 7/2011 

ZM ukládá OŢP předloţit informace o projektech na ř. 269, 270, 271 a 272 na jednání ZM do konce 

března. 

(Hlasování: 23/0/0) 



 

   Usnesení ZM č. 8/2011 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočet na rok 2011 v příjmové části ve výši 448 638 tis. 

Kč, ve výdajové části ve výši 495 549 tis. Kč a financování ve výši 46 911 tis. Kč a rozpočty 

peněţních fondů na rok 2011 dle návrhu.  

(Hlasování: 21/0/3) 

 

   Usnesení ZM č. 9/2011 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v 

té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedeny v přiloţené tabulce – Návrh rozpočtu MĚSTA 

TURNOVA na rok 2011.  

(Hlasování: 21/0/3) 

 

K bodu č. 5/Maškova zahrada 

   Usnesení ZM č. 10/2011 

ZM schvaluje pracovní skupinu pro řešení areálu Maškových zahrad ve sloţení PhDr. Maierová, 

Ing. Špetlík, Ing. Pekař, RNDr. Varga, Ing. Zakouřilová, L. Těhníková, Ing. Hocke, Bc. Kořínek, 

Ing. Kanclíř, Ing. Hejduk, Ing. arch. Šonský, Ing. Konejl, RNDr. Jarolímek, CSc., J. Zeman, DiS., 

T. Weber, I. Boháč a Ing. Carda s termínem zpracování materiálu do konce března 2011. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

   Usnesení ZM č. 11/2011 

ZM ukládá Ing. Pekařovi, aby předloţil návrhový materiál, který vyplyne z jednání pracovní 

skupiny k řešení areálu Maškovy zahrady na jednání RM a komise pro rozvoj a správu majetku v 

měsíci dubnu a 28. 4. t. r. na jednání ZM 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

K bodu č. 6/Podněty a dotazy občanů 

 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

7. Přestávka 

 

K bodu č. 8/ Majetkové záležitosti 

Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – II. etapa 

   Usnesení ZM č. 12/2011 

ZM ukládá starostce zaslat společnosti České dráhy a. s. dopis s těmito poţadavky: 

1. České dráhy nechají vypracovat cenový odhad nádraţní budovy před a po technickém 

zhodnocení při zohlednění amortizace po dobu trvání nájmu, tj. 10 let. Náklady uhradí České dráhy. 

2. V nájemní smlouvě bude zakotven závazek ČD, a. s. ve výši 1/3 podílu spoluúčasti na hrazení 

provozních nákladů. 

3. České dráhy se k výše uvedeným bodům písemně vyjádří do 11. 2. (tj. před zasedáním komise 

pro rozvoj a správu majetku) a následně podepíší Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní, nejdéle 

však do jednání ZM dne 27. 2. 2011. 

4. České dráhy do konce února připraví návrh Smlouvy o spolupráci na realizaci projektu. Bude 

obsahovat všechny podstatné náleţitosti, které nebudou řešeny ve Smlouvě o smlouvě budoucí 

nájemní (např. Kontaktní osoba, způsob fakturace, podmínky provozu nutné pro zadávací 

dokumentaci, technické záleţitosti týkající se stavební části projektu atd.) 

5. Vzhledem k tomu, ţe Turnov investuje vlastní prostředky ve výši cca 4 mil. - 5 mil. Kč do 

majetku Českých drah, má zájem, aby obdobné finance investovaly České dráhy do svého majetku 



na území Turnova nebo v jeho okolí. Z tohoto důvodů ţádá Turnov o informaci k plánovaným 

investicím v příštích letech. 

6. ZM ukládá starostce města projednat problematiku dopravního terminálu I. a II. etapa v komisi 

pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky. 

7. ZM ukládá OSM předloţit na příští jednání  tento bod k rozhodnutí. 

 (Hlasování: 23/0/0) 

 

Projekt „Regenerace panelového sídliště U nádraţí" 

   Usnesení ZM č. 13/2011 

ZM schvaluje realizaci akce "RPS – Turnov, sídliště U nádraţí". 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

   Usnesení ZM č. 14/2011 

ZM souhlasí s dofinancováním akce v případě získání dotace ve výši minimálně 30 % z 

rozpočtových nákladů na této akci v roce 2011. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Prodeje bytových jednotek v domech čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov 

   Usnesení ZM č. 15/2011 

ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domech čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov 

včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemků p. č. 2639/2, 2640/2 a 

2641/2, k. ú. Turnov: 

b. j. 1396/3 – kupní cena 575 520,- Kč – kupující Patáková Ivana, Turnov 

b. j. 1397/4 – kupní cena 689 970,- Kč – kupující manţelé Monika a Vladimír Hýblovi, Turnov 

společné jmění manţelů. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Odkoupení pozemků pro výstavbu chodníku v Přepeřské ulici 

   Usnesení ZM č. 16/2011 

ZM schvaluje odkoupení části pozemků p. č. 1983/2 o výměře 39 m2 a části pozemku p. č. 1983/8 o 

výměře 2 m2 od pana Jiřího Tomáše v k. ú. Turnov a kupní cenu ve výši 96,- Kč/ m2 formou 

smlouvy o budoucí smlouvě a následně kupní smlouvy. Výměry pozemků budou upřesněny 

geometrickým plánem. 

(Hlasování: 25/0/0)  

 

K bodu č. 9/ Čistá Jizera 

Zpráva VHS 

   Usnesení ZM č. 17/2011 

ZM bere na vědomí průběţnou zprávu předsedy Vodohospodářského sdruţení Turnov o realizaci 

projektu Čista Jizera v Turnově. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

Rekonstrukce komunikací 

   Usnesení ZM č. 18/2011 

ZM bere na vědomí předloţenou zprávu odboru správy majetku o průběhu staveb a jejich 

financování v rámci akce „Čistá Jizera“. 

(Hlasování: 25/0/1) 

  



 

K bodu č. 10/ Záležitosti školství a sportu  

Střední školství stanovisko ke koncepci LK 

   Usnesení ZM č. 19/ 2011 

ZM projednalo a vzalo na vědomí materiál Libereckého kraje „Návrh změn ve středních školách 

zřizovaných Libereckým krajem“. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

   Usnesení ZM č. 20/ 2011 

ZM podává k tomuto materiálu toto stanovisko: 

1) Město Turnov nesouhlasí s převedením oboru 82-51-H/03 Zlatník - klenotník do Střední školy 

řemesel a sluţeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66. Navrhuje tento obor převést pod Střední 

uměleckoprůmyslovou školu Turnov a zajistit tak snadnější vertikální prostupnost ţáků. 

2) Město Turnov nesouhlasí s převedením oboru 23-62-H/01 Jemný mechanik (Optik) do Střední 

školy řemesel a sluţeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66. Tento obor má v Turnově tradici a 

kvalitní personální i materiální zajištění. 

3) Město Turnov nesouhlasí s převedením oboru 66-51-H/01 Prodavač do Střední školy, Lomnice 

nad Popelkou, Antala Staška 213. Obor přispívá k udrţení kvality sluţeb v regionu. Jedná se 

především o studenty z města a blízkého okolí. 

4) Město Turnov nesouhlasí se sníţením kapacity oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník na jednu třídu 

s ohledem na dobrou dopravní dostupnost města (uchazeči ze sousedních krajů) a současný 

dostatečný zájem uchazečů o studium tohoto oboru. 

5) Město Turnov souhlasí s otevřením nového oboru 23-41-M/01 Strojírenství. 

6) Město Turnov nesouhlasí s utlumením oboru nástavbového studia 63-41-M/01 Podnikání s 

ohledem na dobrou dopravní dostupnost města (uchazeči ze sousedních krajů) a současný 

dostatečný zájem uchazečů o studium tohoto oboru. Zároveň je zajištěna vertikální prostupnost 

ţáků. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

   Usnesení ZM č. 21/ 2011 

ZM ukládá panu místostarostovi Mgr. Špetlíkovi podat výše uvedené stanovisko v rámci 

připomínkového řízení na Liberecký kraj v termínu do 31. 1. 2011. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

Rozdělení OAHŠ a SOŠ Turnov 

   Usnesení ZM č. 22/ 2011 
ZM Turnova bere na vědomí usnesení Rady Libereckého kraje č. 1011/10/RK ze dne 31. 8. 2010 o zrušení 

smlouvy o kooperaci na sluţbách spojených s přípravou a realizací projektu „Podnikatelské inovační 

vzdělávací centrum a inkubátor Turnov“ a souhlasí s uzavřením dohody o zrušení závazků z této smlouvy 

vyplývajících. 

(Hlasování: 25/0/1) 

 

   Usnesení ZM č. 23/ 2011 

ZM Turnova navrhuje Zastupitelstvu Libereckého kraje opětovné nastolení původního stavu, tj: 

rozdělit Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu Turnov na dva původní 

subjekty, a to Obchodní akademii a Hotelovou školu Turnov se sídlem ve Zborovské ulici a Střední 

odbornou školu Turnov se sídlem v Alešově ulici.  

Zrušením smlouvy o kooperaci na sluţbách spojených s přípravou a realizací projektu 

„Podnikatelské inovační vzdělávací centrum a inkubátor Turnov“, ze závěrů Pracovní skupiny pro 

posouzení optimalizačních kroků v síti středních škol v Turnově (vedoucí Mgr. Tulpa) i z vyjádření 

Bc. Cikla, náměstka hejtmana pro resort školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu, ke splynutí ze dne 

13.7.2010 vyplývá, ţe pominuly důvody,  které byly předpokladem ke  splynutí těchto škol. 

(Hlasování: 20/0/6) 



 

   Usnesení ZM č. 24/ 2011 

ZM Turnova ukládá místostarostovi Mgr. Špetlíkovi podat výše uvedené stanovisko na Liberecký 

kraj v termínu do 31. 1. 2011  

(Hlasování: 22/0/4) 

 

Zálohy sportovním organizacím 

   Usnesení ZM č. 25/ 2011 

ZM schvaluje zálohové zaslání příspěvků sportovním organizacím dle uvedeného rozpisu. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

K bou č. 11/Veřejné zakázky – směrnice 

Směrnice, návrh úprav 

   Usnesení ZM č. 26/2011 

ZM schvaluje zveřejňování textu smluv uzavíraných Městem Turnov na webových stránkách města. 

Zveřejňovat se budou základní údaje na formuláři, úplný text smlouvy bez příloh, a to u všech 

zakázek nad 30 tis. Kč bez DPH. 

(Hlasování: 15/0/11) 

 

   Usnesení ZM č. 27/2011 

ZM ukládá RM schválit upravenou směrnici pod poř. číslem 49_06 ze dne 23. 11. 2010 podle 

přijatého usnesení ZM č. 26/2011. 

(Hlasování: 24/0/2) 

 

K bodu č. 12/Hlasovací zařízení 

 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

K bodu č. 13/ Ostatní, podněty zastupitelů 

Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. - aktuální informace 

   Usnesení ZM č. 28/2011 

ZM bere na vědomí aktuální informace Ing. Slámy v PNT, s. r. o., zvláště pak o prioritě personálně 

zajistit provoz porodnice. 

(Hlasování: 25/0/1)  

 

   Usnesení ZM č. 29/2011 

ZM ukládá RM, aby v působnosti valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. uloţila 

jednateli připravit návrh opatření s cílem zajistit dětskou AAP, provoz dětských odborných 

ambulancí i provoz gynekologického oddělení. 

 (Hlasování: 26/0/0) 

 

   Usnesení ZM č. 30/2011 

ZM bere na vědomí informace vedení PNT, s. r. o. o  aktivitách části lékařů v souvislosti s akcí 

„Děkujeme, odcházíme“. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

  



Priority RM 2010 - 2014 

   Usnesení ZM č. 31/2011 

 ZM bere na vědomí předloţený materiál o prioritách RM na období 2010 – 2014. 

(Hlasování: 23/0/3) 

 

 

 

V Turnově dne 3. února 2011   

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová      Mgr. Otakar Špetlík 

starostka města Turnova     místostarosta města Turnova 
 


