
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 26. ledna 2012   
 

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 

 
 

K bodu č. 1/ Úvod 

 

    Usnesení ZM č. 1/2012 

ZM schvaluje program jednání s doplněním v bodech č. 5/ Hvězdárna a v bodě č. 7 Finanční 

záležitosti. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Úprava náměstí - studie   

Zvýšení bezpečnosti chodců na náměstí Českého ráje v Turnově 

 

    Usnesení ZM č. 2/2012 

ZM schvaluje řešení úprav náměstí Českého ráje dle předložené studie. 

(Hlasování: 22/1/0)   

 

    Usnesení ZM č. 3/2012 

ZM pověřuje RM dalšími kroky vedoucími k realizaci projektu. 

(Hlasování: 16/2/6) 

 

K bodu č. 3/ Mariánské náměstí 

Studie - Mariánské náměstí Turnov 

 

    Usnesení ZM č. 4/2012 

ZM schvaluje studii řešení rekonstrukce Mariánského náměstí Turnov a ukládá OSM zajistit 

další stupně projektové dokumentace. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 4/ MŠ Daliměřice 

Waldorfská mateřská škola 

 

    Usnesení ZM č. 5/2012 

ZM souhlasí s opětovným hlasováním o usnesení: 

ZM schvaluje studii řešení připravované výstavby objektu Waldorfské mateřské školy 

Turnov, ul. Hruborohozecká 323 a ukládá OSM zajistit další stupně projektové dokumentace. 

(Hlasování: 14/6/4) 



    Usnesení ZM č. 6/2012 

ZM schvaluje studii řešení připravované výstavby objektu Waldorfské mateřské školy 

Turnov, ul. Hruborohozecká 323 a ukládá OSM zajistit další stupně projektové dokumentace. 

(Hlasování: 14/3/7) 

 

K bodu č. 5/ Majetkové záležitosti  

Prodeje nemovitostí  v r. 2012 

 

    Usnesení ZM č. 7/2012 

ZM ruší část usnesení ZM č. 157/2009 - prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp. 520 

veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální prodejní cenu 2.700 tis. Kč s termínem převodu 

nebytového prostoru po ukončení nájmu nájemce Státního okresního archivu Semily. 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

    Usnesení ZM č. 8/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje nebytové jednotky č. 520/6 a č. 520/7 v domě čp. 520 Turnov se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech pozemku p. č. 860 v k. ú. Turnov 

prostřednictvím realitní kanceláře vybrané na základě výběrového řízení. 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

    Usnesení ZM č. 9/2012 

ZM ruší usnesení ZM č. 175/2011. 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

    Usnesení ZM č. 10/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí z vlastnictví města - domy čp. 67, 68 Turnov s p. p. 

č. 528, 529, k. ú. Turnov, za min. cenu 5 300 tis. Kč prostřednictvím realitní kanceláře 

vybrané na základě výběrového řízení. 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

    Usnesení ZM č. 11/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje domu čp. 256  Turnov s p. p. č. 164, 165 a 166, k. ú. Turnov,  za 

min. cenu dle znaleckého posudku prostřednictvím realitní kanceláře vybrané na základě 

výběrového řízení. 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

    Usnesení ZM č. 12/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje budovy čp. 2136 Turnov s p. p. č. 855/2, k. ú. Turnov, za min. 

cenu dle znaleckého posudku prostřednictvím realitní kanceláře vybrané na základě 

výběrového řízení. 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

    Usnesení ZM č. 13/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje tří pozemků oddělených z pozemku p. č. 145/1 pro výstavbu 

rodinných domů v k. ú. Malý Rohozec za cenu 1000Kč/m2, přes realitní kancelář vybranou na 

základě výběrového řízení. 

(Hlasování: 22/0/2) 

 

 

  



    Usnesení ZM č. 14/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků na výstavbu bytového domu (blok č.1)  na pozemcích 

parc. č.  2915/32, 2915/55, 2915/54, 2915/33 a 2915/49 vše k. ú. Turnov v bytové zóně 

Hruštice - Károvsko  za minimální cenu 1 000,- Kč/ m2 prostřednictvím realitní kanceláře 

vybrané na základě výběrového řízení. 

(Hlasování: 15/2/8) 

 

Hvězdárna – usnesení pro žádost o dotaci na projekt se saským partnerem 

 

    Usnesení ZM č. 15/2012 

ZM schvaluje účast Města Turnov na projektu "Společná cesta k přírodním vědám“ v rámci 

Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko  

a Českou republikou s celkovým rozpočtem pro českou část ve výši max. 630.000,- € 

(15.750.000,-Kč), přičemž na předfinancování projektu schvaluje částku ve výši 370.000,- € 

(9.250.000,- Kč). Zároveň schvaluje zafinancování vlastního podílu Města Turnov ve výši  

10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 63 000,- € (1.575.000,- Kč). 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 16/2012 

ZM schvaluje v případě získání dotace vyčlenění částky z rozpočtu Města Turnova ve výši 

maximálně 2 mil Kč na pořízení a montáž výkonného dalekohledu pro hvězdárnu. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 17/2012 

ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu "Společná cesta k přírodním vědám“, 

realizovaném z prostředků Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi 

Svobodným státem Sasko a Českou republikou mezi Lead partnerem Městem Turnov  

a projektovým partnerem Městem Ottendorf - Okrilla. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 18/2012 

ZM pověřuje místostarostu Mgr. Otakara Špetlíka jednat s potencionálními poskytovateli 

dotace a dárci o možnostech spolufinancování výkonného dalekohledu z důvodu veřejné 

prospěšnosti projektu. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 6/ Příspěvky občanů 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 7/ Finanční záležitosti 

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2011 

 

    Usnesení ZM č. 19/2012 

ZM  schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2011 v příjmové části ve výši 432 208 tis. Kč, 

ve výdajové části ve výši 505 856 tis. Kč a financování ve výši 73 648 tis. Kč (dle přiložené 

tabulky rozpočtového opatření č. 4 na rok 2011). 

(Hlasování: 24/0/1) 

 

  



Návrh rozpočtu a peněžních fondů na rok 2012 

 

    Usnesení ZM č. 20/2012 
ZM schvaluje rozpočet na rok 2012 v příjmové části ve výši 297 110 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 

257 367 tis. Kč a financování ve výši 39 743 tis. Kč a rozpočty peněžních fondů na rok 2012 dle 

návrhu. 

(Hlasování: 17/0/7) 

 

    Usnesení ZM č. 21/2012 
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm právnickým 

osobám jaké jsou uvedeny v přiložené tabulce "Návrh rozpočtu MĚSTA TURNOVA na rok 2012".  
(Hlasování: 21/0/3) 

 

Kontokorentní úvěr 

 

    Usnesení ZM č. 22/2012 

ZM schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč od Volksbank CZ a. s. včetně 

návrhu smlouvy o úvěru, a to bez zajištění. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Svěření majetku ZSST, MŠ Turnov - Mašov 

 

    Usnesení ZM č. 23/2012 

ZM ruší část usnesení č. 234/2011, a to: 

2) Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 3 365 552,- Kč 

3) Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56, okres Semily ve výši 207 057,- Kč 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 24/2012 

ZM předává k 30. 1. 2012 nemovitý majetek dle návrhu k hospodaření příspěvkové organizaci 

Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 3 358 352,- Kč a Mateřské škole Turnov - Mašov, 

U Školy 85, okres Semily ve výši 558 977,- Kč. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Půjčka MST a ZŠ, ul. 28. října 

 

    Usnesení ZM č. 25/2012 

ZM schvaluje poskytnutí půjčky Základní škole Turnov, 28. října 18, okres Semily ve výši 

240 tis. Kč na finanční zajištění projektu č. CZ.1.07/1.4.00/21.3050 „Modernizace výuky na 

ZŠ Turnov, ul. 28. října“ z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to bez zajištění 

a se splatností nejpozději do 31. 12. 2012. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

 

 

 

 

 

  



    Usnesení ZM č. 26/2012 

ZM schvaluje poskytnutí půjčky Městské sportovní Turnov, s. r. o. ve výši 1 630 tis. Kč, a to 

bez zajištění. Splátka půjčky bude součástí vkladu do základního kapitálu Městské sportovní 

Turnov, s. r. o. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Správní záležitosti 

Nové ulice - úprava usnesení 

 

    Usnesení ZM č. 27/2012 

ZM ruší usnesení č. 250/2011 ze dne 15. prosince 2011. 

(Hlasování: 20/0/3) 

 

    Usnesení ZM č. 28/2012 

ZM schvaluje názvy nových ulic Nad Šetřilovskem, Nad Farářstvím, Gen. Aloise Lišky, Gen. 

Josefa Mašína, Gen. Josefa Balabána, Gen. Václava Morávka a Stanislava Srazila dle 

předloženého návrhu. 

(Hlasování: 20/0/3) 

 

K bodu č. 9/ Ostatní, podněty zastupitelů, informace 

Zálohy sportovním organizacím 

 

    Usnesení ZM č. 29/2012 

ZM schvaluje zálohové zaslání příspěvků dle uvedeného rozpisu. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

 

V Turnově dne 2. února 2012 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová      Mgr. Otakar Špetlík 

starostka města Turnova     místostarosta města Turnova 
 


