
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. dubna 2003 

1. Městská policie Turnov
ZM projednalo zprávu o činnosti Městské policie .
ZM ukládá Městské policii věnovat pozornost chování mládeže na veřejných prostranstvích a 

při zábavních akcích se zaměřením na požívání alkoholu a drog.
usnesení ZM č. 33/03

2. Převod fotbalového areálu 
ZM schvaluje majetkové převzetí fotbalového stadionu za kupní cenu 2 mil. Kč průběhem a 

formou dle předloženého návrhu.

ZM ukládá Ing. Hejdukovi předložit základní smluvní vztahy k projednání a odsouhlasení  na 
RM.

usnesení ZM č. 34/03 

3. Majetkové otázky
ZM schvaluje nová pravidla pro prodej nájemních domů a bytů dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 35/03

ZM souhlasí s převodem pozemku parc. č. 2914/13 - orná půda o výměře 655 m2, k. ú. Turnov 
od Pozemkového forndu na Město Turnov.

usnesení ZM č. 36/03

ZM souhlasí  s  majetkovým  vypořádáním  pozemků  u  rodinného  domu  čp.  1509  v  ul.  Na 
Vyhlídce,  Turnov, pro pana Radka Strnada formou kupní smlouvy za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. Zároveň veškeré náklady s převodem vyrovná taktéž nabyvatel nemovitostí.

usnesení ZM č. 37/03

4. Finanční otázky
1. Rozpočtové změny
ZM schvaluje rozpočtové změny na rok 2003 dle předloženého návrhu - v příjmové části ve 

výši 35913 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 298769 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 35913 tis. Kč, tj. 
celkové výdaje činí 323606 tis. Kč. Financování zůstává ve výši 24837 tis. Kč.

usnesení ZM č. 38/03

Příspěvky cizím
ZM schvaluje příspěvky cizím subjektům na rok 2003 dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 39/03

Příspěvky kultuře a sportu
ZM  schvaluje  rozdělení  finančních  prostředků  na  podpodu  kultury  na  rok  2003  dle 



předloženého návrhu Komise pro kulturu  RM.
usnesení ZM č. 40/03

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků na podporu sportu na rok 2003 dle předloženého 
návrhu Sportovní komise RM.

usnesení ZM č. 41/03

5. Rozdělení dětského centra Turnov
ZM  schvaluje  záměr  rozdělit  dnešní  příspěvkovou  organizaci  Dětské  centrum  Turnov, 

Kosmonautů 1641, na dvě příspěvkové organizace - Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641, a 
Pomocnou školu při Dětském centru Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, a to s účinností od 1. 7. 
2003.

ZM  ukládá  odboru  školství,  kultury  a  sportu  a  odboru  sociálních  věcí  předložit  na  příští 
zasedání ZM zřizovací listiny ke schválení a dále provést příslušná opatření nutná k rozdělení této 
příspěvkové organizace.

usnesení ZM č. 42/03 

6. Územní plánování města
ZM bere na vědomí:
1)  vyhodnocení  stanovisek  DOSS,  námitek  a  připomínek  podaných  k  návrhu,  která  jsou 

přílohou usnesení
2) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je tímto 

usnesením respektováno
usnesení ZM č. 43/03

ZM  neschvaluje novou  lokalitu  č.  J6a-d  a  vypuštění  přeložky  silnice  I/35  Výšinka  – 
Kyselovsko z platného Územního plánu sídelního útvaru Turnov, vzhledem k zamítavým stanoviskům 
dotčených orgánů státní správy.

usnesení č. 44/03

ZM neschvaluje změnu prostorové regulace na výšku max. 10 NP pro:
- Lokalitu č. 52 - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada
- Lokalitu č. 58 - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada

usnesení ZM č. 45/03

ZM schvaluje dle § 26 odst.  2,  § 29,  § 31 odst.  1 zákona č.  50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 6 Územního plánu sídelního útvaru 
Turnov, která mění Regulativy funkčního uspořádání pro celé správní území Turnova a funkční využití 
následujících lokalit: 
- Lokalita č. 60 (A6) - MAŠOV bydlení
- Lokalita č. 61 (D6) - TURNOV SOBOTECKÁ smíšené území
- Lokalita č. 62 (F6) - MAŠOV bydlení 
- Lokalita č. 63 (G6a) - NUDVOJOVICE bydlení
- Lokalita č. 64 (G6b) - NUDVOJOVICE sport
- Lokalita č. 65 (H6) - MALÝ ROHOZEC bydlení
- Lokalita č. 66 (I6) - BUKOVINA bydlení

usnesení ZM č. 46/03

ZM  schvaluje vymezení  závazné  části  změny  č.  6  územního  plánu  sídelního  útvaru 
Turnov, která je navržena v Části druhé Obecně závazné vyhlášky města č. /2006 ze dne 24.4.2003 o 
změně č. 6 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

usnesení ZM č. 47/03



ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. /2003 ze dne 24.4.2003 o změně č. 6 
závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

usnesení ZM č. 48/03

ZM  ukládá  pořizovateli  -  odboru  rozvoje  města  zabezpečit  vyvěšení  Obecně  závazné 
vyhlášky města č. /2003 ze dne 24.4.2003 o změně č. 6 závazné části územního plánu sídelního útvaru 
Turnov, opatření dokumentace schvalovacími doložkami a zajištění uložení  dokumentace Změny č. 6 
ÚPSÚ Turnov dle Stavebního zákona.

usnesení ZM č. 49/03

7. Vzdělávací centrum v Turnově
ZM souhlasí se záměrem založení Vzdělávacího centra Turnov a ukládá PhDr. Maierové učinit 

kroky nezbytné k jeho zabezpečení.
usnesení ZM č. 50/03

V Turnově dne 25. dubna 2003

Ing. Milan Hejduk
starosta města

          PhDr. Hana Maierová  Ing. Jaromír Pekař
  místostarostka                místostarosta  


