
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 29. května 2003 

1. Zřizovací listiny městských organizací 

ZM ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s 
platností od 29. 5. 2003 a s účinností od 1. 7. 2003 schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizaci: 
Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 

usnesení ZM č. 51/03

ZM ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zřizuje s účinností  s účinností  k 1. 7.  2003 příspěvkovou organizaci:  Pomocná škola při  Dětském 
centru, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily.

usnesení ZM č. 52/03

ZM ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s 
platností od 29. 5. 2003 a s účinností 1. 7. 2003 schvaluje zřizovací listinu  příspěvkové organizace: 
Pomocná škola při Dětském centru, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily.

usnesení ZM č. 53/03

ZM schvaluje základní princip této organizační změny, která spočívá v tom, že původní příspěvková 
organizace  Dětské centrum Turnov -  Speciální  škola,  ul.  Kosmonautů  1641, Turnov nezaniká,  ale 
rozděluje se na:
1) Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, IČO 00854921 se sídlem Turnov, ul. Kosmonautů 
1641
2) Pomocná škola při Dětském centru, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, IČO nepřiděleno, se 
sídlem Turnov, ul. Kosmonautů 1641.

usnesení ZM č. 54/03
 
2. Zadání změny č. 8 územního plánu města

ZM bere na vědomí:
1) vyhodnocení stanovisek a podnětů uplatněných při projednávání návrhu Zadání 
Změny č.8 ÚPSÚ Turnov, která je přílohou usnesení
2) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je 
tímto usnesením respektováno.

usnesení ZM č. 55/03

ZM neschvaluje navrhovanou lokalitu B8 a vypouští ji z návrhu Zadání Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov a 
tím i z dalšího projednávání, vzhledem k zamítavým stanoviskům dotčených správních úřadů.

usnesení ZM č. 56/03



ZM 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. 8 Územního plánu sídelního 
útvaru Turnov, který je doplněn o požadavky uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu zadání.

usnesení ZM č. 57/03

ZM ukládá pořizovateli (odboru rozvoje města) – zajistit zpracování a projednání spojeného konceptu 
řešení a návrhu Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 58/03

3. Bytové zóny - výměna pozemků

ZM  bere  na  vědomí  informace  o  dosavadním  zajišťování  přípravy  bytových  zón  a  plánované 
etapě ,,Prodloužení ul. Jeronýmova” v  rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko.

usnesení ZM č. 59/03

ZM schvaluje směnu pozemků mezi Městem Turnov a  pí. Švitorkovou dle předloženého návrhu a 
výkup  zbytku pozemku a pozemku na komunikaci dle schválených cen a podmínek. Náklady s tímto 
spojené  budou hradit  obě  strany stejným dílem.  Výměra  pozemku  bude upřesněna  geometrickým 
plánem. 

usnesení ZM č. 60/03

ZM schvaluje směnu pozemků mezi městem Turnov a manželi Valentovými dle Varianty A, a to bez 
další náhrady za rozdíl mezi výměrou směňovaných pozemků. Náklady s tímto spojené budou hradit 
obě strany stejným dílem.
Výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 

usnesení ZM č. 61/03
5. Rekonstrukce Sobotecké ulice - výkup pozemku od p. Maye
ZM se seznámili se záměrem investiční akce “Rekonstrukce Sobotecké ulice” a schvalují vykoupení 
části pozemku parc. č. 179/1, k.ú.Turnov od p. Maye, bytem Sobotecká 246, Turnov za cenu 800,- 
Kč/m2 dle návrhu. 
Výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.

usnesení ZM č. 62/03

6. Investice odboru rozvoje města 2003
ZM bere na vědomí informace o zajištění a průběhu aktuálních investičních akcích a připravovaných 
projektech ze strany Odboru rozvoje města MÚ Turnov. 

7. Investiční priority města příštího období
ZM projednalo materiál  o  investičních prioritách města na příští období a požaduje předložit tuto 
otázku  na další zasedání ZM  za účelem dalšího  projednání a přijetí usnesení. 

8. Stanovisko kontrolního výboru ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 
2002a k závěrečnému účtu za rok 2002 
ZM ukládá Ing. Pekařovi předložit na některé z dalších  jednání návrh nového kontrolního systému 
MÚ a městských organizací.

usnesení ZM č. 63/03



9. Majetkové otázky
Přehled zahájených a dokončených investičních akcí v roce 2003

ZM bere na vědomí přehled o probíhajících stavebních akcích na odboru správy majetku.

Dořešení majetkových otázek STASPO Turnov, s. r. o.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy na odkoupení 
pozemků  p.  č.  3160/1,  3160/2,  3166/1  v  k.  ú.  Turnov  včetně  komunikace  na  těchto  pozemcích, 
podstavných stání, chodníku, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení za celkovou kupní cenu 350 
tis. Kč od společnosti Finance Engineering, s. r. o. Praha a Staspo Turnov, s. r. o. Výměry pozemků 
budou upřesněny geometrickým plánem.  

usnesení ZM č. 64/03

Prodej pozemku u prodejny podlahových krytin na sídlišti J. Patočky
ZM  schvaluje  prodej  části  pozemků  parc.  č.  2600/1  a  2600/21  o  výměře  42  m2,  k.  ú.  Turnov 
zastavěných zádveřím prodejny podlahových krytin čp. 1725, sídliště J. Patočky pro firmu LIMEX 
ČR, s. r. o. za 42.000,- Kč.

usnesení ZM č. 65/03

Směna pozemků se spol. s r. o. Crytur Turnov
ZM schvaluje směnu pozemků mezi Městem Turnov a firmou Crytur, s. r. o. Turnov dle předloženého 
návrhu s tím, že veškeré náklady se směnou spojené ponesou smluvní strany rovným dílem.

usnesení ZM č. 66/03

Uzavření dohody o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Český Telecom - stavba Turnov, 
Luční, par. č. 3276/13, KR přípoj 
ZM  schvaluje  uzavření  dohody  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  následně  po 
skutečném  zaměření  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  podle  zákona  č.  151/2000  Sb.,  o 
telekomunikacích  a  o  změně  dalších  zákonů  v  návaznosti  na  občanský  zákoník  na  pozemku  ve 
vlastnictví Města Turnova parc. č. 3282/1, k. ú. Turnov dotčeného stavbou Českého Telecomu, a. s. - 
Turnov, Luční, č. parc. 3276/13, KR přípoj. 

usnesení ZM č. 67/03 

Výstavba 30 BJ 1. máje Turnov
ZM projednalo podmínky zahájení výstavby 30 BJ 1. máje Turnov.

10. Logo města
ZM schvaluje logo města Turnov v předložené podobě a ve všech předložených variantách.

usnesení ZM č. 68/03

11. Požární řád
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 80 - Požární řád - dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 69/03 

V Turnově dne 30. května 2003

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
           starosta      místostarostka

  


