
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. září 2002 

1. Organizační uspořádání školek
1. Základní škola Turnov-Mašov

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Turnov-Mašov, U školy 56, 
okres Semily. 

usnesení ZM č. 97/02

ZM ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, zrušuje s účinností k 31.12.2002 organizační složku obce - Základní školu IV. Turnov-Mašov, 
okres Semily.

usnesení ZM č. 98/02

2. Mateřské školy
ZM ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, zrušuje s účinností k 31.12.2002 tyto organizační složky obce:
- Mateřská škola I. Turnov, 28. října 757,
- Mateřská škola II. Turnov, Alešova 1140,
- Mateřská škola III. se speciální třídou Turnov, Bezručova 590,
- Mateřská škola IV. Mašov 85,
- Mateřská škola V. se speciální třídou Turnov, Zborovská 914,
- Mateřská škola VI. Turnov, J. Palacha 1931,
- Mateřská škola VII. Turnov, Kosmonautů 1640,
- Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323.

usnesení ZM č. 99/02

ZM ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, zřizuje s účinností k 1.1.2003 tyto příspěvkové organizace:
- Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily,
- Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily,
- Mateřská škola se speciální třídou Turnov, Bezručova 590, okres Semily,
- Mateřská škola Turnov-Mašov, U školy 85, okres Semily,
- Mateřská škola se speciální třídou Turnov, Zborovská 914, okres Semily,
- Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily,
- Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily,
- Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily. 

Tyto  příspěvkové  organizace  přebírají  veškerá  práva  a  povinnosti  vztahující  se  ke  zrušeným 
organizačním složkám.

usnesení ZM č. 100/02
2. Odpadové hospodářství 2003
1. Systém nakládání s odpady a jeho zpoplatňování

ZM souhlasí se změnou nakládání s odpady a jeho zpoplatňování v Turnově. 
usnesení ZM č. 101/02



2. Obecně závazné vyhlášky
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů s  doplněním o odstavec  č.  6 
článku V. takto: "Pověřená osoba vykupuje na sběrném dvoře využitelné složky odpadů dle článku IV., 
písm. a) dle sazebníku". 

usnesení ZM č. 102/02

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem s 
doplněním:
-  bodu č. 3 čl. IV: "Výše jednotlivých položek poplatku za rok může být upravena přílohou této vyhlášky 
s ohledem na vývoj skutečných nákladů",
- písmene e) bodu č. 2 čl. V: "obyvatele domova důchodců".

usnesení ZM č. 103/02

3. Separační místa  a zpoplatnění na  sběrných dvorech
ZM ukládá odboru životního prostředí a TST, s.r.o. do konce října 2002 předložit na jednání RM 

problematiku    vytvoření  separačních  míst   na  využitelné  složky  komunálního  odpadu  a  návrh 
kompletního sazebníku na sběrných dvorech.

usnesení ZM č. 104/02

3. Finanční otázky
1. Darování movitého a nemovitého majetku Města Turnova

ZM schvaluje:
a) pro Zdravotně sociální služby Turnov darování movitého majetku Města Turnova, který je uveden v 
přílohách, za podmínky, že darovaný majetek bude řádně protokolárně předán.

b) pro  Městskou  nemocnici  Turnov  darování  movitého  majetku  Města  Turnova,  který  je  uveden  p 
přílohách, za podmínky, že darovaný majetek bude řádně protokolárně předán.

c) pro spolumajitele K. Štrincla,  M. Štrincovou a Z. Kaprasovou darování nemovitého majetku Města 
Turnova, který je uveden v přílohách za podmínky, že darovací majetek bude řádně protokolárně předán.

usnesení ZM č. 105/02

2. Plnění rozpočtu města
ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.8.2002.

usnesení ZM č. 106/02

3. Rozpočtové změny
ZM schvaluje rozpočtové změny v příjmové části ve výši 30.842 tis. Kč a ve výdajové části ve 

výši  30.842 tis.  Kč.  ZM zároveň schvaluje  čtyři  dílčí  změny v předloženém návrhu dle  konkrétního 
projednání. 

usnesení ZM č. 107/02
4. Majetkové otázky
1. Prodej hotelu Slávie

ZM schvaluje prodej hotelu Slávie čp. 146 s částí pozemku st.p. 457 (výměra bude upřesněna 
geometrickým plánem) včetně HIM a DHIM za celkovou kupní cenu 8.300.000,- Kč dle stanovených 
podmínek v návrhu a uzavření věcných břemen dle předloženého návrhu Tomášovi a Janě Kracíkovým, 
bytem Kněžnice 67, Jičín.

usnesení ZM č. 108/02

2. Prodej pozemků do vlastnictví SBD Turnov
ZM schvaluje:

a) prodej  pozemků  zastavěných  domem čp.  1750  a  1751  v  ul.  J.  Palacha,  Turnov,  st.p.č.  1797/3  a 
pozemků funkčně příslušejících k tomuto domu p.č. 1797 (PK), k.ú. Turnov za cenu 100,- Kč/m2, tj. 



66.700,- Kč pro Stavební bytové družstvo Turnov, 

b) prodej pozemku zastavěného domem čp. 1875 v ul. Svobodova, Turnov, st.p.č. 3405/7 a pozemku 
funkčně příslušejícího k tomuto domu p.č. 3405/6, k.ú. Turnov za cenu 100,- Kč/m2, tj. 82.700,- Kč pro 
Stavební bytové družstvo Turnov formou kupní a zástavní smlouvy s možností úhrady kupní ceny ve 
dvou splátkách, 1. splátka ve výši 30.000,- Kč při podpisu kupní a zástavní smlouvy, 2. splátka ve výši 
52.700,- Kč do jednoho roku od podpisu kupní a zástavní smlouvy,

c) prodej  pozemků  u  domu  čp.  1438  -  1440  v  Družstevní  ul.,  Turnov  zastavěných  garáženi  st.p.č. 
2600/39, 2600/40, 2600/41, 2600/42, 2600/43, 2600/44, 2600/45, 2600/46, 2600/47, 2600/48, 2600/49, 
2600/50, 2600/51, 2600/52, 2600/53, 2600/54, 2600/55, 2600/56 v k.ú. Turnov za cenu 200,- Kč/m2, tj. 
celkem Kč 75.800,- pro Stavební bytové družstvo Turnov,

d) prodej  části  pozemku  p.č.  793/3  funkčně  příslušejícího  k  domu čp.  267 v  ul.  Bezručova,  Turnov 
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za cenu 100,- Kč/m2, tj. cca 40.000,- Kč pro Stavební 
bytové  družstvo  Turnov  formou  kupní  a  zástavní  smlouvy  s  možností  úhrady  kupní  ceny  ve  dvou 
splátkách, 1. splátka ve výši 20.000,- Kč při podpisu kupní a zástavní smlouvy, 2. splátka ve výši cca 
20.000,- Kč do jednoho roku po podpisu kupní a zástavní smlouvy.

usnesení ZM č. 109/02

3. Směna pozemků u bytových domů na Vrchhůře
ZM schvaluje:

a) směnu pozemků v souladu se schváleným konceptem regulačního plánu v lokalitě Vrchhůra, tj. směnu 
p.p.č.  3166/9  (440  m2)  ve  vlastnictví  manž.  Janků,  Vrchhůra  2057  za  p.p.č.  3142/6  (440  m2)  ve 
vlastnictví Města Turnova, vše v k.ú. Turnov,

b) vykoupení pozemku na rozšíření komunikace v souladu se schváleným konceptem regulačního plánu v 
lokalitě Vrchhůra, tj. vykoupení p.p.č. 1658/3 (29 m2), k.ú. Turnov od p. V. Streubela, Hruboskalská 345, 
Turnov a p. V. Streubelové, J. Palacha 1737, Turnov za cenu 870,- Kč,

c) vykoupení pozemku na rozšíření komunikace v souladu se schváleným konceptem regulačního plánu v 
lokalitě Vrchhůra, tj. vykoupení p.p.č. 1657/2 (101 m2), k.ú. Turnov od manželů R. a A. Horákových, 
Komenského 1400, Turnov za cenu 3.030,- Kč.

usnesení ZM č. 110/02

5. Městské vyhlášky
1. Obecně závazná vyhláška o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
usnesení ZM č. 111/02

2. Obecné závazná vyhláška o poplatku z ubytovací kapacity
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o poplatku z ubytovací kapacity.

usnesení ZM č. 112/02

3. Obecně závazná vyhláška o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních 
zařízení 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních 
a propagačních zařízení dle návrhu a s úpravou tak, že v bodu č. 1 se vypouští body e) a f).

usnesení ZM č. 113/02

6. Výstavba obalovny
ZM vyslechlo informaci o problematice záměru výstavby obalovny živičných směsí v průmyslové 

zóně na Vesecku a po diskusi nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 



7. Čestné občanství, cena obce 2002
ZM schvaluje udělení čestného občanství panu Ing. Bohuslavu Janu Horáčkovi.

usnesení ZM č. 114/02

ZM schvaluje udělení ceny obce za rok 2002 paní PhDr. Vladimíře Jakouběové.
usnesení ZM č. 115/02

ZM se distancuje od udělení  čestného občanství osobám, které podporovaly totalitní  režimy v 
letech 1939 – 1989.

usnesení ZM č. 116/02

8. Ostatní
Zřízení osadního výboru

ZM zřizuje osadní výbor ve smyslu zákona č.  128/2000 Sb., a to pro periferní  lokalitu  města 
Vesecko-Daliměrice-Malý  a  Hrubý  Rohozec  (včetně  na  ni  navazující  lokalitu  Vazovec-Bukovina-
Dolánky).  ZM schvaluje složení osadního výběru: Jiří Duda (předseda), Jaroslav Horák, Karel Kraus, 
Jana Palečková.

usnesení ZM č. 117/02

V Turnově dne 2. října 2002

                                              Ing. Milan Hejduk                         PhDr. Hana Maierová
                                                     starosta                                        místostarostka


