
1 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 28.8.2014 

 

 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. srpna 2014 

 
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 

p. Hocke návrh na doplnění programu: 

- změna zřizovací listiny Waldorfské mateřské školy Turnov 

- prodej nemovitostí na Šetřilovsku – prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny 

- prodej pozemku na Malém Rohozci na výstavbu RD 

- změna vysílacího času městského rozhlasu 

      

Usnesení ZM č. 317/2014 

ZM schvaluje program jednání včetně doplňujících bodů. 

(hlasování: 21/0/0) 

 

K bodu č. 2 

Prezentace záměrů dalšího rozvoje škol OAHŠ SOŠ Turnov a SUPŠ a VOŠ Turnov 
 

Usnesení ZM č. 318/2014 

ZM bere na vědomí informace ředitelek turnovských středních škol Ing. Mileny Lednejové a Ing. 

Jany Rulcové o jejich záměrech dalšího rozvoje školy a spolupráce s městem Turnov. 

(hlasování: 21/0/0) 

 

Záležitosti OSM 

K bodu č. 3 

Přehled čerpání kapitoly odboru správy majetku - projekty 
 

Usnesení ZM č. 319/2014 

ZM bere na vědomí čerpání finančních prostředků v kapitole rozpočtu projekty OSM roku 2014 

(hlasování: 21/0/0) 
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K bodu č. 4 

Vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1541/13, Turnov, ul. Květinová 
 

Usnesení ZM č. 320/2014 
ZM schvaluje vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1541/13 v domě čp. 1539, 1540, 

1541 a 1542 na pozemcích parc.č.  2600/95, 2600/96, 2600/97 a 2600/98, k.ú. Turnov za 1.220.000 

Kč v souladu s ust. § 3056 zákona č. 89/2012 

(hlasování: 20/0/0) 

 

K bodu č. 5 

Vykoupení pozemků parc.č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 2758/67, 2758/70 k.ú. Turnov (u 

autobusového nádraží Na Lukách) 
 

Usnesení ZM č. 321/2014 
ZM schvaluje vykoupení pozemků parc.č. 2758/61, 2758/62, 2758/63, 2758/67 a 2758/70, k.ú. 

Turnov od soukromého vlastníka do vlastnictví Města Turnov za kupní cenu ve výši 96 Kč/m2, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení veškerých nákladů s prodejem 

spojených ze strany města. 

(hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 6 

Majetkové vyrovnání pozemků parc.č. 1010/1  a parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice 
 

Usnesení ZM č. 322/2014 
ZM schvaluje vykoupení pozemku parc.č. 1010/1 ost. plocha o výměře 94 m2, k.ú. Daliměřice za 

cenu 9.400 Kč do vlastnictví Města Turnov od soukromých podílových spoluvlastníků 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(hlasování: 16/1/5) 

 

K bodu č. 7 

Směna částí pozemků parc.č. 784 a 785, k.ú. Daliměřice v ul. Na Teplici, Turnov 
 

Usnesení ZM č. 323/2014 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a Městem Turnov na pozemky parc.č. 784/2 tr. travní porost o výměře 310 m2 a parc.č. 785/2 

tr.travní porost o výměře 310 m2, k.ú. Daliměřice s platnosti smlouvy nejdéle 5 let. 

(hlasování: 19/0/3) 

 

K bodu č. 8 

Hrad Valdštejn – Obnova zdiva a schodiště u Nového paláce a oprava fasády kaple a podlahy 

v konírně 
 

Usnesení ZM č. 324/2014 
ZM schvaluje realizaci akce „Hrad Valdštejn - Obnova zdiva a schodiště u Nového paláce a oprava 

fasády kaple a podlahy v konírně“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 

min. 40% z rozpočtových nákladů na této akci v roce 2015. 

(hlasování: 22/0/0) 
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K bodu č. 9 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku - prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny 
 

Usnesení ZM č. 325/2014 
ZM bere na vědomí informaci o stavu prodeje nemovitostí na Šetřilovsku dle usnesení ZM č. 

209/2014 a schvaluje  prodloužení termínu  splatnosti úhrady kupní ceny ve výši 3.500.000 Kč do 

20.9.2014. 

(hlasování: 21/0/0) 

 

K bodu č. 10 

Prodej pozemku na Malém Rohozci na výstavbu rodinného domu 
 

Usnesení ZM č. 326/2014 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 145/16 o výměře 971 m2, odděleného z p.p.č. 145/1, k.ú. 

Malý Rohozec geometrickým plánem č. 349-42/2011 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

celkovou kupní cenu 971.000 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

(hlasování: 21/0/0) 

 

Záležitosti ORM 

K bodu č. 11 

Územní studie bytových zón Hruštice-Károvsko, Durychov-Na Kamenci a Daliměřice 
 

Usnesení ZM č. 327/2014 
ZM bere na vědomí informaci o navrženém řešení v dokumentaci Územních studií bytových zón 

Hruštice – Károvsko, Durychov – Na Kamenci  a  Daliměřice. 

(hlasování: 20/0/0) 
 

Usnesení ZM č. 328/2014 
ZM souhlasí s návrhem na vložení dat z územních studií do evidence územně plánovací činnosti dle 

§ 162 stavebního zákona. 

(hlasování: 20/0/0) 
 

Usnesení ZM č. 329/2014 
ZM ukládá pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit vložení dat o 

územních studiích do evidence územně plánovací činnosti na Ústav územního rozvoje Brno. 

(hlasování: 20/0/0) 
 

Usnesení ZM č. 330/2014 
ZM ukládá pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit zveřejnění 

kompletních dokumentací Územních studií bytových zón na webové adrese města Turnov. 

(hlasování: 20/0/0) 

 

K bodu č. 12 

Příspěvky občanů 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
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Ostatní 

K bodu č. 13 

Výsledky auditu ministerstva financí na akci Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. 

Etapa 
 

Usnesení ZM č. 331/2014 
ZM bere na vědomí Zprávu o auditu Ministerstva financí na akci Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – I. etapa. 

(hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 14 

Zahraniční spolupráce - schválení finančního příspěvku 
 

Usnesení ZM č. 332/2014 
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na krytí nákladů na zahraniční akci Střední 

uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné škole Turnov, Skálova 373, IČ: 00854999 ve výši 14.000 

Kč. Finanční příspěvek bude použit na "Projekt Obnova výuky řemeslných technik v Egyptě." 

(hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 15 

Potvrzení přísedících u Okresního soudu v Semilech 
 

Usnesení ZM č. 333/2014 

ZM potvrzuje ve funkci přísedících Okresního soudu v Semilech: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to na další volební období. 

(hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 16 

Změna zřizovací listiny WMŠ 
 

Usnesení ZM č. 334/2014 
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Waldorfské mateřské školy Turnov, Hruborohozecká 

323, okres Semily, ze dne 26.10.2009 

(hlasování: 19/0/0) 

 

K bodu č. 17 

Změna vysílacího času městského rozhlasu 
 

Usnesení ZM č. 335/2014 
ZM schvaluje změnu pravidel pro používání varovného informačního systému obyvatel jako 

městského rozhlasu každé pondělí ve 13:00 a 17:00 hodin. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

 

V Turnově dne 4. září 2014 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Otakar Špetlík 

        starosta                místostarosta 


