
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. března 2004 

1. Péče o památky
ZM schvaluje dokument Aktualizace - 2. etapa programu regenerace městské památkové zóny Turnov, 
zpracovaný Ateliérem NAO, spol. s r. o. Praha.

usnesení ZM č. 36/04

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ a položky Památková zóna v 
rámci rozpočtu Města, takto:
Kostel Narození Panny Marie (vlastník ŘKF) - celkový objem prací 1.287.183 Kč v roce 2004. 
Jednotlivé podíly:  287.000 Kč - příspěvek z Města,
                                     870.000 Kč - příspěvek z Programu,
                                 130.183 Kč - vlastník.

usnesení ZM č. 37/04

2. Sportoviště v Maškově zahradě
ZM projednalo vítěznou studii řešení sportovního areálu v Maškově zahradě a ukládá ing. Hejdukovi a 
ORM předložit konečný materiál o dalším postupu v této otázce na příští jednání ZM.

usnesení ZM č. 38/04

3. Generel cyklotras
ZM ukládá ORM vypracovat a předložit ve stanoveném termínu správci dotačního programu žádosti o 
poskytnutí  dotace  na pásové vyznačení okruhu místních cyklotras (tras bezmotorové dopravy) kolem 
Turnova a  na přeznačení  stávající  cyklotrasy v úseku od křižovatky Sobotecká -  J.  Palacha po nám. 
Českého ráje.

usnesení ZM č. 39/04

4. Regulační plán centra města - zadání
ZM bere  na  vědomí  a  souhlasí  s  vyhodnocením stanovisek  a  podnětů  uplatněných  při  projednávání 
návrhu Zadání Regulačního plánu č. 3 – Centrum města Turnova, které je přílohou usnesení.
ZM bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je 
tímto usnesením respektováno.

usnesení ZM č. 40/04
ZM schvaluje dle § 20 odst. 7, § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh Zadání Regulačního plánu č. 3 – Centrum města Turnova, 
který je doplněn o požadavky uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu zadání.

usnesení ZM č. 41/04

ZM  ukládá  pořizovateli  (odboru  rozvoje  města  )  –  zajistit  zpracování  a  projednání  konceptu  řešení 
Regulačního plánu č.3 – Centrum města Turnova, dle schváleného zadání.

usnesení ZM č. 42/04



5. Finanční otázky
ZM  schvaluje  přijetí   kontokorentního  úvěru  od  České  spořitelny,  a.  s.  ve  výši  10  mil.  Kč  dle 
předloženého návrhu. Ručení za úvěr je budoucími rozpočtovými příjmy a fondy města.

usnesení ZM č. 43/04

ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investiční úvěru od Komerční banky a. s.  výši 14,5 mil. Kč s dobou 
splatnosti 8 let a fixní sazbou  po celou dobu trvání úvěrového vztahu ve výši 3,9 %.  Ručení za úvěr je 
blankosměnkou.

usnesení ZM č. 44/04

6. Majetkové otázky
1. Schválení prodeje bytových jednotek v domě čp. 1906, 1907, 1908, ul. Diamantová, Turnov
ZM schvaluje prodej  bytových jednotek v budově čp.  1906, 1907, 1908 se st.p.č.  1660/18,  1660/19, 
1660/20  v  k.  ú.  Turnov  do  vlastnictví  nájemníků  dle  zákona  č.  72/94  Sb.  v  platném  znění  dle 
předloženého  seznamu  kupujících.  V  případě,  že  kupující  využije  možnosti  splátek  schvaluje  ZM 
uzavření zástavní smlouvy na nedoplatek kupní ceny.

usnesení ZM č. 45/04

2. Prodej pozemků v ul. A. Dvořáka, Turnov
ZM schvaluje prodej pozemků st. p. č. 84 - zbořeniště a parc.č. 85 - zahrada, k. ú. Turnov firmě Dn´D, 
s.r.o. Turnov za cenu 2 000,- Kč/m2 a navržených smluvních podmínek. 

usnesení ZM č. 46/04

3. Majetkové řešení - J. Palacha, Turnov
ZM schvaluje výměnu pozemků trvalého záboru okružní křižovatky ul. Sobotecká - J.Palacha i plochy 
navazujícího parčíku v Sobotecké ul. ve vlastnictví J. Sechovské, Praha 8, K.Jirsáka, Hradec Králové a J. 
Jirsáka, Trutnov  za pozemky ve vlastnictví města  dle návrhu.  
ZM schvaluje vykoupení pozemků parc. č. 1785/3 a 1785/4, k. ú. Turnov od manželů Šedových, Turnov 
za cenu 3.080,- Kč s tím, že veškeré náklady s převodem spojené zajistí město. 

usnesení ZM č. 47/04

4. Prodej zbytkového pozemku v ul. B. Smetany, Turnov
ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 2265/158 (48 m2) a 2265/140 (2 m2), k. ú. Turnov manželům Janu 
a Zdeňce Halounovým, Turnov za cenu 500,- Kč/m2 a nákladů s převodem spojených.

usnesení ZM č. 48/04

5. Prodej pozemku v domu čp. 470, Na Sboře, Turnov
ZM schvaluje prodej části  pozemku parc.č. 623/1 a 623/7, k.ú. Turnov  u domu čp. 470, Na Sboře v 
Turnově  manželům  Halamovým,   Jablonec  nad  Nisou  za  cenu  700,-  Kč/m2 a  nákladů  spojených  s 
převodem. Výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.

usnesení ZM č. 49/04

7. Systém sběru komunálního odpadu
ZM  bere na vědomí informaci o analýze systému sběru odpadů ve vybraných městech.

usnesení ZM č. 50/04

ZM bere na vědomí stanovisko RM a na základě návrhu OŽP a dozorčí rady TST, s.  r.  o.  rozhodlo 
nevypisovat výběrové řízení  na firmu zabezpečující svoz a likvidaci KO.

usnesení ZM č. 51/04

8. Městská Sportovní Turnov, s. r. o.
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o.

usnesení ZM č. 52/04



9. Ostatní informace a podněty
ZM ukládá odboru správy majetku a Technickým službám Turnov, s. r. o. předložit otázku hlídaného 
parkoviště Na Lukách na příští jednání ZM.

usnesení ZM č. 53/04 

V Turnově dne 31. března 2004

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
  starosta města                  místostarosta


