
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 31. května 2001 

K bodu č. 1/ Finanční problematika
1. Rozbor hospodaření za rok 2000

ZM projednalo a souhlasí s výsledkem hospodaření Města Turnova za rok 2000 v příjmové části 
ve výši 392.137 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 424.493 tis. Kč a ve financování 32.356 tis. Kč.

usnesení ZM č. 41/01

ZM bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Turnov za rok 2000.
usnesení ZM č. 42/01

ZM bere na vědomí  rozpočtové změny ve výši 1.673 tis. Kč v příjmech i výdajích. 
usnesení ZM č. 43/01

2. Rozpočtové změny na rok 2001
ZM schvaluje rozpočtové změny  v příjmové části ve výši 2.111 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 

2.943 tis. Kč a ve financování 832 tis. Kč dle předloženého návrhu.
usnesení ZM č. 44/01

3. Prodej akcií České spořitelny, a.s.
ZM schvaluje:

a) uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy" o podmínkách prodeje 15000 ks akcií společnosti 
Česká spořitelna, a. s. ISIN CZ0008023736 (dále jen "akcie") se společností Erste Bank der 
oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: 0090003195, (dále jen "kupující"), 
při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,- Kč za jednu akcii,

b) registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města ve Středisku 
cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a. s., se sídlem 
Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČO 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751,

c) uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" jejímž předmětem bude prodej akcií 
kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akciií rozhodnutím valné hromady České 
spořitelny, a. s., o změně podmínek převoditelnosti akcií,

d) převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.
ZM deleguje Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a. s., v souladu se smlouvou o 

uzavření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a. s., na které bude 
schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.

usnesení ZM č. 45/01

4. Příspěvky cizím
ZM schvaluje příspěvky cizím subjektům na rok 2001 dle předloženého návrhu včetně povýšení 

navrženého příspěvku o 2.000,- Kč pro Lomnickou společnost přátel dětí zdravotně postižených, Lomnice 



a pro Centrum pro rodinu "Náruč", Turnov.
usnesení ZM č. 46/01

5. Městská nemocnice Turnov
ZM schvaluje  přijetí  jištění  k  poskytnutí  úvěru  ve  výši  4  500 tis.  Kč  ve  prospěch   Městské 

nemocnice Turnov na nákup ultrazvukového přístroje formou ručitelského prohlášení vyhotoveného pro 
financující peněžní ústav. 

usnesení ZM č. 47/01

K bodu č. 2/ Informace o protipovodňových opatřeních
ZM bere na vědomí postup realizace opatření na úseku povodňové ochrany v roce 2001 a souhlasí 

s doporučením povodňových orgánů města nerealizovat v roce 2001 zadání studie hydraulického modelu 
proudění  intravilánu  města.  Současně  ukládá  p.  Černému  prověřit  opětovně  problematiku  zlepšení 
průtoku "malé Jizery" Turnovem.

usnesení ZM č. 48/01

K bodu č. 3/ Domov důchodců
ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na DD s Konstruktisem Novostav, a.s., a to do 

celkové výše stavebních nákladů 88 mil. Kč. ZM ukládá MUDr. Eckertovi, aby v průběhu realizace DD 
analyzoval finanční situaci s cílem navrhnout do rozpočtu města potřebné částky na dofinancování DD.

usnesení ZM č. 49/01

K bodu č. 4/ Změny územního plánu
ZM neschvaluje  zařazení  lokality  A)  do  připravované  Změny  č.  6  ÚPSÚ  Turnov,  z  důvodu 

nutnosti chránit vodní zdroj pitné vody Dolánky, a to minimálně do doby odkanalizování celého území.
usnesení ZM č. 50/01

ZM neschvaluje zařazení lokality B) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov, jelikož pozemek 
je ve vlastnictví města a to jej chce použít k jinému účelu.

usnesení ZM č. 51/01

ZM neschvaluje zařazení  lokality C) do připravované Změny č.  6 ÚPSÚ Turnov,  jelikož toto 
území je řešeno v rámci Regulačního plánu č. 1, bude projednáno v rámci změny vyvolané regulačním 
plánem a za podmínek, které stanoví regulační plán.

usnesení ZM č. 52/01

ZM neschvaluje zařazení lokality D) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov, jelikož pozemky 
jsou z velké části  dotčeny ochranným pásmem VN, jsou v těsném sousedství silnice I/35 s  vysokou 
intenzitou dopravy, na kterou by nebylo možné ani dopravní napojení případných nových staveb a dále 
zde prochází koridor nově navrhované rychlostní komunikace, jejíž trasa zatím není přesně známa.

usnesení ZM č. 53/01

ZM schvaluje zařazení lokality E) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.
usnesení ZM č. 54/01

ZM schvaluje zařazení lokality F) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.
usnesení ZM č. 55/01

ZM schvaluje zařazení části lokality G) (parcely p.č. 3847 a 3848,  3848/93)  do připravované 
Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov. Vzhledem k těsné návaznosti na obytné území a současnému nevyhovujícímu 
dopravního napojení ukládá ORM v dalších etapách  projednání opětovně prověřit a navrhnout konečné 
optimální řešení zástavby v uvedené lokalitě.

usnesení ZM č. 56/01



ZM neschvaluje  zařazení  lokality  H)  do  připravované  Změny  č.  6  ÚPSÚ  Turnov,  z  důvodu 
špatného dopravního napojení a nedostatečné kapacity inženýrských sítí.

usnesení ZM č. 57/01

ZM schvaluje zařazení lokality I) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.
usnesení ZM č. 58/01

ZM schvaluje zařazení lokality J) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.
usnesení ZM č. 59/01

ZM schvaluje zařazení lokality K) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.
usnesení ZM č. 60/01

ZM schvaluje zařazení lokality L) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov, celou navrhovanou 
sportovní  plochu v  Nudvojovicích  převést  na  území  malých  sídel,  ale  vyřešit  zde  náhradní  umístění 
sportovní plochy.

usnesení ZM č. 61/01

ZM schvaluje zařazení lokality M) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.
usnesení ZM č. 62/01

ZM schvaluje zařazení lokality N) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.
usnesení ZM č. 63/01

ZM neschvaluje zařazení lokality O) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov, jelikož návrh na 
změnu nepodává vlastník pozemku, který by touto změnou mohl být poškozen.

usnesení ZM č. 64/01

ZM neschvaluje zařazení lokality P) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov, jelikož je v 
těsném sousedství silnice I/35 s vysokou intenzitou dopravy.

usnesení ZM č. 65/01

ZM neschvaluje  zařazení  lokality  R)  do  připravované  Změny  č.  6  ÚPSÚ  Turnov,  z  důvodu 
nesouhlasných vyjádření OkÚ RŽP a MěÚ Turnov OŽP, dále jelikož zde není návaznost na stávající 
zástavbu.

usnesení ZM č. 66/01

ZM schvaluje zařazení bodu S) do připravované Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.
usnesení ZM č. 67/01

ZM ukládá ORM:
a) zpracovat úpravy všech regulativů pro jednotlivá území zpracovaná v ÚPSÚ Turnov s vymezením 
přípustného, nepřípustného, popřípadě podmíněně přípustného využití v souladu s Vyhláškou o územně 
plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech,

a) doplnit závazné části ÚPSÚ Turnov o vedení biokoridoru BK 18-20 Kadeřávka, který nebyl 
administrativní chybou v roce 1996 zapracován do závazné části schvalovaného ÚPSÚ Turnov,

c) jako pořizovateli zabezpečit pořízení Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov, pro lokality, které ZM schválilo.
usnesení ZM č. 68/01

K bodu č. 5/ Turnovské kulturní středisko
ZM zřizuje společnost Kulturní centrum Turnov, s.r.o. s účinností k 1.7.2001. ZM ukládá Ing. 

Hejdukovi a PhDr. Maierové realizovat všechny potřebné úkoly související se zřízením organizace. ZM 



požaduje  předkádat  průběžné  informace  o  plnění  tohoto  úkolu.  ZM  schvaluje  ukončení  činnosti 
příspěvkové organizace Turnovské kulturní středisko k 30.10.2001 a zároveň k tomuto datu Turnovské 
kulturní středisko zrušuje.

usnesení ZM č. 69/01

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1. Stavební pozemky lokalita “ kasárna” 

ZM schvaluje přenechání nároku na pozemek p.č. 901/7 ost.pl.  o výměře 680 m2 od manželů 
Fišerových, Turnov, ul. 5. května 30 na manžele Zadražilovi, Mladá Boleslav, ul. Havlíčkova 1207 za 
stejných podmínek schválených pro prodej stavebních pozemků v lokalitě “kasárna” (usnesení č. MR 
224/97). 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 901/2 ost.pl. o výměře 872 m2, k.ú. Turnov manželům Janu a 
Michaele Tunysovým, bytem Mladá Boleslav, ul. 17. listopadu 1283 pro výstavbu rodinného domu za 
podmínek schválených pro prodej stavebních pozemků v lokalitě " kasárna "(usnesení č. MR 224/97).     

usnesení ZM č. 70/01

2. Rozlučková síň - výkup pozemků od p. Maye
ZM schvaluje odkoupení pozemků parc.č. 1547/3, 1552/3,1552/6, 1547/2, 1548, 1547/1 a 1549 o 

celkové výměře 2730 m2 v k.ú. Turnov od p. Jana Maye, Sobotecká 246 v zastoupení JUDr. B. Čapkové 
za cenu 202.000,- Kč. 

usnesení ZM č. 71/01

3. Odkoupení pozemku od manželů Jandových v Nudvojovicích
           ZM schvaluje  odkoupení  pozemku  parc.č.  3752/3  o  celkové  výměře  43  m2,  k.ú.  Turnov  od 
majitelů Josefa a Vlasty Jandových, Nudvojovice čp. 1038 za cenu 2.580,- do vlastnictví Města Turnova.

usnesení ZM č. 72/01

 4. Výměna garáže manželů Hořínkových v areálu Střelnice za garáž ve vlastnictvní Města Turnova na 
Přepeřské ul.

ZM  schvaluje  výměnu  garáže  se  st.p.č.  1519/21,  k.ú.  Turnov  ve  společném  jmění  manželů 
Stanislava a Anny Hořínkových, Turnov v areálu Střelnice za garáž se st.p.č. 1981/5, k.ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnova na Přepeřské ul. v Turnově.

usnesení ZM č. 73/01

5. Převod pozemků pod garážemi v ul. 28. října Integrované střední škole
ZM schvaluje prodej pozemků st.parc.č. 1431/2, 1431/3, 1432/2, 1432/3 a    

1432/4 zastavených garážemi v areálu Domova mládeže v ul. 28. října u  domu čp. 584 v Turnově za 
odhadní cenu 33.150,- Kč Integrované střední škole Turnov, Alešova 1723, Turnov.

usnesení ZM č. 74/01

6. Převod pozemků Českému rybářskému svazu v Kinského ul. 
ZM souhlasí s prodejem pozemků st.parc.č. 1311/17 o výměře 62 m2   a část p.p.č. 1311/28 o 

výměře 68 m2 (PK 1311/1) v Kinského ul.  v Turnově  Českému rybářskému svazu Turnov za cenu 
31.200,- Kč a náklady s prodejem spojené.

usnesení ZM č. 75/01

7. Souhlas se zřízením práva věcného břemene - areál starých Technických služeb  
ZM ukládá OSM zahájit jednání o možnosti řešení majetkových poměrů v prostoru starých TS s 

cílem  budoucího  rozvoje  tohoto  území.  ZM  zároveň  ukládá  OSM  předložit  zprávu  nejdéle  do 
listopadového jednání ZM.

usnesení ZM č. 76/01



8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podle zákona č. 151/2000 

Sb.,  o  telekomunikacích  a  o  změně  dalších  zákonů  v  návaznosti  na  Obč.  zákoník  pro  pozemky  ve 
vlastnictví Města Turnova dotčené stavbou Českého Telecomu, a.s. a to pro akce: Turnov - ul. Máchova, 
II. část, Turnov - ul. Palackého a UPS Turnov - Skálova ul. čp. 80.

usnesení ZM č. 77/01

ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podle zákona č. 151/2000 
Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů v návaznosti na Obč. zákoník pro pozemky ve 
vlastnictví Města Turnova dotčené stavbou Aliatelu, a.s., Praha 8 a to pro stavbu: Optická trasa TR 
Bezděčín - POS VČE Turnov.

usnesení ZM č. 78/01

9. Schválení prodeje bytů v ul. Kosmonautů
ZM schvaluje prodej bytových jednotek v budově  čp. 1552 se st.p. 2544/13 v k.ú. Turnov do 

vlastnictví  nájemníků  a  třetích  osob  dle  zák  72/94  Sb.  v  platném  znění  dle  předloženého  seznamu 
kupujících. V případě, že kupující využije možnost splátek, schvaluje ZM uzavření zástavní smlouvy na 
nedoplatek kupní ceny. Návrh na vklad vlastnického práva bude předán Katastrálnímu úřadu v Semilech 
po podepsání všech kupních smluv v domě a zaplacení dohodnutých kupních cen. Za dodržení podmínek 
stanovených v pravidlech prodeje nájemních domů a bytů zodpovídá L.Těhníková vedoucí odboru správy 
majetku.

usnesení ZM č. 79/01

ZM schvaluje prodej  bytových jednotek v budově  čp.  1570 se st.p.1311/12 a 1311/37  v k.ú. 
Turnov do vlastnictví  nájemníků a  třetích  osob dle  zák 72/94 Sb. v platném znění  dle  předloženého 
seznamu kupujících.  V případě,  že kupující  využije možnost  splátek,  schvaluje ZM uzavření  zástavní 
smlouvy na nedoplatek kupní ceny. Návrh na vklad vlastnického práva bude předán Katastrálnímu úřadu 
v  Semilech  po  podepsání  všech  kupních  smluv  v  domě  a  zaplacení  dohodnutých  kupních  cen.  Za 
dodržení podmínek stanovených v pravidlech prodeje nájemních domů a bytů zodpovídá L. Těhníková 
vedoucí odboru správy majetku.

usnesení ZM č. 80/01
      
K bodu č. 7/ Průmyslová zóna Turnov - Ohrazenice

ZM vzalo na vědomí aktuální informaci o projednávání majetkových poměrů.

K bodu č. 8/ Ostatní 
Doplnění Usnesení Zastupitelstva města Turnova ze dne 29. března 2001
 ZM schvaluje odkoupení garáže se st.p. 1519/24 v k.ú. Turnov od paní A. Fejfarové a případných 
dalších dědiců za kupní cenu ve výši 120 tis. Kč.

usnesení ZM č. 81/01

V Turnově dne 5. června 2001

                                                                 Ing. Milan Hejduk                          
                                                                       starosta                                            

                 MUDr. Vladimír Eckert                                                  PhDr. Hana Maierová
                      místostarosta                                                                    místostarostka


