
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. února 2002 

1. Úvěrová politika města
ZM schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 29,6 mil. Kč na dobu 7 let od Komerční banky, 

a.s., Liberec.
usnesení ZM č. 20/02

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření zástavní smlouvy  na objekty čp. 2055 Turnov na st.p. 
3583/5, garáž na st.p. 3581/3, garáž na st.p. 3583/4, budova občanské vybavenosti na st.p. 3579/5, p.p.č. 
3579/1,  p.p.č.  3579/2,  p.p.č.  3579/3,  p.p.č.  3579/4,  p.p.č.  3579/5,  p.p.č.  3581/1,  p.p.č.  3581/3,  p.p.č. 
3583/1, p.p.č. 3583/4, p.p.č. 3583/5, p.p.č. 3586/1 (areál Technických služeb Turnov), čp. 26 Turnov se 
st.p. 1480/1,  čp. 32 Turnov se st.p. 1468, čp. 72 Turnov se st.p. 537, čp. 280 Turnov se st.p. 141, p.p.č. 
538, p.p.č. 130/1 v katastrálním území Turnov mezi Městem Turnov a Komerční bankou, a.s. jako záruku 
za  úvěr.

usnesení ZM č. 21/02

ZM schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od České spořitelny, a.s., pobočka 
Turnov a schvaluje ručení budoucími rozpočtovými příjmy a fondy města. ZM zmocňuje místostarostku 
PhDr. Hanu Maierovou k podpisu příslušné smlouvy.

usnesení ZM č. 22/02

2. Majetkové otázky
1. Převod pozemků od Pozemkového fondu

ZM  schvaluje  převod  pozemků  původního  pozemkového  katastru  č.  2945,  2899,  2863,  k.ú. 
Turnov z Pozemkového fondu na Město Turnov.

usnesení ZM č. 23/02

2. Prodej pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Mašov
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 427/1 - ost. pl. o výměře 169 m2, k.ú. Mašov za cenu 

250,- Kč/m2 obci Olešnice.
usnesení ZM č. 24/02

3. Směna pozemků - Károvsko
ZM schvaluje směnu pozemků na Károvsku, tj. dle GP výměnu pozemku p.č. 2914/16 o výměře 

178 m2 ve vlastnictví manželů Finkousových, Sportovní 1543, Turnov za pozemek p.č. 2915/9 o výměře 
97 m2 a p.p.č. 2915/14 o výměře 89 m2 z vlastnictví Města Turnova. Součástí směny bude povinnost 
manž. Finkousových bezplatně strpět položení veřejných inženýrských sítí na pozemku p.č. 2914/17 a na 
části p.p.č. 2915/2, k.ú. Turnov. Náklady spojené se směnou budou hrazeny rovným dílem obou stran.

usnesení ZM č. 25/02



4. Prominutí dlužného nájemného - Gymnázium Turnov
ZM schvaluje prominutí penalizace za neuhrazené nájemné Gymnázia Turnov za rok 2001 za 

podmínky, že nájemné bude uhrazeno do 30. 6. 2002.
usnesení ZM č. 26/02

  
5. Zpráva o objektech s  nebytovými prostory ve vlastnictví Města Turnova

ZM bere na vědomí zprávu o současném stavu objektů obsahujících nebytové prostory.
ZM schvaluje v této souvislosti záměr odprodeje čp. 146 v Hluboké ulici (hotel Slávie), čp. 2016 

v Aleji legií (štáb), čp. 491 v Krajířově ulici. Při nakládání s jednotlivými objekty bude postupováno v 
souladu se zprávou o nebytových prostorách města.

usnesení ZM č. 27/02

6. Analýza bytového fondu ve vlastnicví města
ZM bere  na  vědomí  zprávu o  současném bytovém fondu Města  Turnova.  ZM ukládá  OSM 

předložit do 31. 5. 2002 návrh dalších bytových objektů k odprodeji s cílem snížit bytový fond města.
usnesení ZM č. 28/02

7. Analýza stavu mostů ve správě TS Města Turnova
ZM bere na vědomí zprávu o technickém stavu mostů a lávek ve vlastnictví Města Turnova.

usnesení ZM č. 29/02

8. Přehled pozemků ve vlastnictví města
ZM bere na vědomí zprávu o pozemcích ve vlastnictví Města Turnova.

usnesení ZM č. 30/02

9. Prodej pozemků pro Grupo Antolin Bohemia, a.s., Chrastava
Zastupitelstvo města:

a) schvaluje prodej  pozemků p.p.č.  3856/1,  p.p.č.  3856/14, p.p.č.  3856/15,    p.p.č.  3856/23,    p.p.č. 
3858/1, p.p.č. 3856/8, p.p.č. 3856/12, p.p.č. 3856/17, p.p.č. 3856/19,  p.p.č. 3856/3, p.p.č. 3858/2, p.p.č. 
3856/25, p.p.č. 3856/27, p.p.č. 3856/28, p.p.č. 3856/4, p.p.č. 3848/96, p.p.č. 3848/97, p.p.č. 3859/6, p.p.č. 
3856/9,  p.p.č.  3856/13,  p.p.č.  3856/16,p.p.č.  3856/20,  p.p.č.  3856/21,  p.p.č.  3856/22,  p.p.č.  3856/24, 
p.p.č. 3858/3  v katastrálním území Turnov a p.p.č. 148/1, p.p.č. 148/2, p.p.č. 148/3 v katastrálním území 
Ohrazenice u Turnov společnosti Grupo Antolin Bohemia a.s. se sídlem Chrastava, U Nisy 178 za kupní 
cenu ve výši        500,- Kč/m2. (tj. 67017 m2 x 500,- = 33.508.500,- Kč),

b) schvaluje,  aby  společnost  Grupo  Antolin  Bohemia,  a.s.  zajistila  na  své  náklady přeložení  místní 
komunikace vedené na p.p.č. 3856/4 a p.p.č. 3856/28 na pozemek p.č. 3848/95 v k.ú. Turnov, a to před 
uzavřením stávající komunikace,

c) schvaluje, aby společnost Grupo Antolin Bohemia, a.s. odprodala Městu Turnov část pozemků p.č. 
3856/1  v.k.ú.  Turnov  a  p.p.č.  148/1  v  k.ú.  Ohrazenice  u  Turnova,  na  kterých  bude  vyprojektována 
přístupová komunikace  na  pozemky v k.ú.  Ohrazenice  u Turnova,  a  to  za kupní  cenu 500,-  Kč/m2. 
Projekt komunikace bude součástí projektu stavby areálu,

d) schvaluje změnu závazné části Územního plánu sídelního útvaru Turnov na směrnou část Územního 
plánu sídelního útvaru Turnov u lokality č. 50 – ”Průmyslová zóna Ohrazenice –         - Fučíkova ulice v 
Turnově” pro regulativ výška zástavby,

e) ukládá RM schválit konečné znění smluvních vazeb se společností Grupo Antolin Bohemia, a.s.
usnesení ZM č. 31/02



3. Změna ÚPSÚ č. 6
Zastupitelstvo města:

a) bere na vědomí: 1) vyhodnocení stanovisek a podnětů uplatněných při projednávání Návrhu zadání 
Změny  č.  6  ÚPSÚ Turnov,  která  je  přílohou  usnesení,  2)  stanovisko  nadřízeného  orgánu  územního 
plánování k Návrhu zadání Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov, které je přílohou usnesení a je tímto usnesením 
respektováno,

b) schvaluje dle § 20, odst. 7, § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
ve znění pozdějších předpisů, předložený Návrh zadání Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov, který je doplněn o 
požadavky z veřejného projednání Návrhu zadání Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov,

c) ukládá  pořizovateli  (ORM)  zajistit  zpracování  a  projednání  spojeného  konceptu  řešení  a  návrhu 
Změny č. 6 ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 32/02

4. Domov důchodců
ZM bere na vědomí informaci o průběhu výstavby domova důchodců, o přípravě zprovoznění 

objektu a o přijatých pravidlech pro obsazování objektu klienty. 
usnesení ZM č. 33/02

5. Program rozvoje cestovního ruchu, UNESCO
Zastupitelstvo města:

a) projednalo  informaci  o  průběhu  prací  na  Programu  udržitelného  rozvoje  cestovního  ruchu  v 
turistickém regionu Český ráj a souhlasí s postupem zajištění III. etapy,

b) projednalo informaci o přípravě materiálů potřebných k zápisu skalních měst Českého ráje na Seznam 
světového dědictví UNESCO.

usnesení ZM č. 34/02
6. Rozšíření CHKO Český ráj

ZM  souhlasí  se  záměrem  vyhlášení  CHKO  Český  ráj  Ministerstem  životního  prostředí  ČR 
(rozšíření hranic). ZM souhlasí s navrhovanou zonací a plánem péče.

usnesení ZM č. 35/02 

7. Ostatní
1. RTT

ZM ukládá do doby uzavření grantového řízení objednat vysílání pravidelných informací z Města 
Turnova v televizním vysílání  RTT u firmy Aspera TV, s.r.o.  dle  návrhu.  ZM jmenuje odpovědným 
koordinátorem této činnosti pana tajemníka Ing. Šmirause.

usnesení ZM č. 36/02

2. Řešení havarijní situace - sesuv zeminy a demolice opěrné zdi v památkové zóně v Jiráskově ulici
ZM projednalo žádost  majitelek  čp.  99 v Jiráskově ulici  o  pomoc  Města  Turnova při  řešení 

sesuvu půdy a operné zdi na p.č. 489 a 490.
ZM ukládá RM projednat tuto havarijní situaci a zároveň RM zmocňuje přijmout v této věci 

nezbytná rozhodnutí.
usnesení ZM č. 37/02

V Turnově dne 27. února 2002

                                                            PhDr. Hana Maierová                         Ivan Boháč
                                                                 místostarostka člen Rady města Turnova


