
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 1. září 2005 

1. Úvod
ZM schválilo navržený program zasedání ZM dne 1. září 2005.

usnesení ZM č. 126/2005

2. Přestavení rekonstrukce synagogy
ZM  schvaluje   řešení  obnovy  synagogy  dle  návrhu.

usnesení ZM č. 127/2005

ZM  schvaluje  podání  žádosti  o  grant  v  programu  "Finanční  mechanismus  EHP/Norsko"  na  projekt 
"Obnova židovské  synagogy"  a  v  případě  jeho  schválení  způsob financování  akce.  Zároveň  bere  na 
vědomí informace o dalších možných finančních zdrojích pro rekonstrukci památky.  

usnesení ZM č. 128/2005

                                                         
3. Změna právní formy nemocnice
Nebylo přijato žádné usnesení.

4. Odtahová služba v Turnově
ZM projednalo zprávu o prováděných odtazích na území města za období od 9. 12. 2004 - 11. 8. 2005.

usnesení ZM č. 130/2005

ZM Turnova ukládá p. Šlamborovi provést bezodkladně navrhovaná zlepšení.
usnesení ZM č. 131/2005

ZM ukládá p. Boháčovi zajistit právní analýzu celé otázky a předložit na jednání ZM nejdéle do konce 
listiopadu.

usnesení ZM č. 132/2005

ZM ukladá p. Boháčovi předložit návrh znění nové smlouvy s firmou provádějící odtahy nejdéle do konce 
listopadu 2005.

usnesení ZM č. 133/2005

ZM ukládá Městské policii, aby předložila do konce listopadu informace získané z původnímu průzkumu 
bezdrátového obecního rozhlasu o možnosti propojení kamer s hlásičem bezdrátového obecního rozhlasu. 

usnesení ZM č. 129/2005



5. Projednání žádosti o odvolání starosty a uskutečnění nové volby starosty města
Nebylo přijato usnesení.

6. Podněty obyvatel města
Bez usnesení

7. Majetkové otázky
1. Prodej bytu v čp. 1696 Přepeřská ul. Turnov
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1697/11 s podílem na společných částech domu čp. 1696,1697, 
1698 včetně sklepních kójí a podílu na stavebních parcelách p. č. 1968/82, 1986/83, 1986/84  ve výši 
360/20964 vzhledem k celku v katastrálním území Turnov  manželům Jiřímu a Haně Kopkovým za kupní 
cenu 66 225,-Kč. 

usnesení ZM č. 134/2005

2. Prodej pozemku v průmyslové zóně Vesecko firmě ONTEX CZ s.r.o.
ZM schvaluje  prodej  pozemku  parc.  č.  695/11 orná  půda,  k.  ú.  Daliměřice  za  800,-  Kč/m2   firmě 
ONTEX CZ  s.r.o.   za   navržených   podmínek.

usnesení ZM č. 135/2005

3. Prodej pozemku za domy čp. 24 a 25, ul. Markova, Turnov
ZM schvaluje prodej zbytkového pozemku parc. č. 1490/1 zast. pl., k. ú. Turnov ve vnitrobloku domů čp. 
23, 24 a 25  v ul. Markova, Turnov manželům Jindřichu a Václavě Svobodovým, Turnov  za cenu 700,- 
Kč/m2.

usnesení ZM č. 136/2005

4. Prodej zbytkového pozemku parc. č. 863/9, k. ú. Turnov
ZM schvaluje prodej zbytkového pozemku parc.č. 863/9 ost. pl., k. ú. Turnov manželům Pavlu  a  Růženě 
Křelinovým,  Turnov   za   cenu   500,- Kč/m2. 

usnesení ZM č. 137/2005

5. Prodej pozemku v bytové zóně Hruštice - Károvsko pí. Erbanové
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č.  2921/38 ost.  pl.,  k. ú. Turnov v souladu s parcelací  pozemků 
lokality Hruštice - Károvsko dle regulačního plánu paní Květě Erbanové, Tatobity za cenu 278,- Kč/m2. 

usnesení ZM č. 138/2005

6. Prodej pozemků pod garážemi
ZM schvaluje  prodej pozemků pod garážemi u bývalého škvárového hřiště za podmínek stanovených pro 
prvomajitele a dědice garáží v následujících případech: 
st. p. č. 3610/58 zast. plocha o výměře 22 m2 - kupující manželé Pavel a Marie Dostálovi, Turnov
st. p. č. 3610/71 zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující Josef Farský, Turnov
st. p. č. 3610/78 zast. plocha o výměře 19 m2 - kupující Hana Patková, Turnov
st. p. č. 3610/85 zast. plocha o výměře 21 m2 - kupující manželé Václav a Jana Preislerovi, Turnov
st. p. č. 3610/86 zast. plocha o výměře 18 m2 - kupující manželé Karel a Stanislava Preislerovi, Turnov
st. p. č. 3610/91 zast. plocha o výměře 18 m2 - kupující Ludmila Fejfarová, Turnov
st. p. č. 3610/92 zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující Jiří Pozner, Turnov
st. p. č. 3610/94 zast. plocha o výměře 22 m2 - kupující manželé Eduard a Milada Slukovi, Turnov
st. p. č. 3610/95 zast. plocha o výměře 22 m2 - kupující Eva Filipová, Turnov



st. p. č. 3610/96 zast. plocha o výměře 23 m2 - kupující manželé Otto a Eva Loutchanovi, Turnov, vše v 
k. ú. Turnov.

usnesení ZM č. 139/2005

ZM schvaluje  prodej  stavebních pozemků pod garážemi  u bývalého škvárového hřiště   za cenu dle 
znaleckého posudku a nákladů spojených s převodem,  a to  pro majitele,  kteří  získali  garáž koupí,  v 
následujících případech:                
st. p. č. 3610/11 zast. plocha o výměře 19 m2 - kupující Josef Berka, Turnov
st. p. č. 3610/68 zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující Karel Louda, Turnov
st. p. č. 3610/73 zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující Zdeňka Cicvárková, Turnov
st. p. č. 3610/75 zast. plocha o výměře 21 m2 - kupující manželé Zdeněk a Anna Černohouzovi, Turnov
st. p. č. 3610/76 zast. plocha o výměře 21 m2 - kupující manželé Václav a Libuše Brožovi, Turnov
st. p. č. 3610/77 zast. plocha o výměře 21 m2 - kupující manželé Ladislav a Kamila Poláčkovi, Turnov
st. p. č. 3610/81 zast. plocha o výměře 19 m2 - kupující Josef Janda, Turnov
st. p. č. 3610/21 zast. plocha o výměře 19 m2,  st. p. č. 3610/29 zast. plocha o výměře 20 m2, st. p. č. 
3610/36 zast. plocha o výměře 18 m2, st. p. č. 3610/72 zast. plocha o výměře 20 m2 -  kupující Dagmar 
Karschová, Malá Skála, vše v k. ú. Turnov.

usnesení ZM č. 140/2005

7. Vykoupení pozemků u domů čp. 1001 a 1002, ul. 5. května Turnov
ZM schvaluje vykoupení pozemků parc. č. 1290 a 1291, k. ú. Turnov od pana Ing. Kobosila Emanuela, 
Praha a pana Ing. Kobosila  Františka, Praha za cenu 800,- Kč/m2.

usnesení ZM č. 141/2005

8. Vykoupení pozemku na  místní komunikaci v Mašově
ZM schvaluje vykoupení pozemků parc. č. 287/20, 287/21, 287/22 a 287/23, k. ú. Mašov u Turnova na 
komunikaci v Mašově za cenu stanovenou znaleckým posudkem od podílových spoluvlastníků  - manželů 
Marka a Jitky Špikových, Turnov (1/4), manželů Pavla a Adriany Korpasových, Turnov (1/4), manželů 
Ondřeje a Markéty Huškových (1/4), Lukáše Kobosila, Liberec (1/8) a Blaženy Šedinové, Mírová pod 
Kozákovem (1/8).

usnesení ZM č. 142/2005

9. Majetkové vyrovnání pozemků -  cyklostezka v údolí Stebénky
ZM schvaluje pro realizaci 1. etapy sportovně rekreační zóny v údolí Stebénky v Turnově následující 
majetkové kroky: 
- vykoupení pozemků podél pravého břehu toku Stebénky od manželů Jaroslava a Evy Plívových, Turnov 
- p. p. č. 3041/1, k. ú. Turnov a od pana Jana Maye, Turnov - p. p. č. 3065, k. ú. Turnov za cenu 20,- 
Kč/m2, náklady s převodem spojené uhradí Město Turnov. 
- směnu pozemků p. č. 3047/1, 3047/2, 3047/5, 3047/3, 3048/2, 3048/3, 3060, k. ú. Turnov ve vlastnictví 
pí. Marie Pražákové, Turnov za pozemek p. č. 1537, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov s tím, že 
veškeré náklady se směnou spojené budou hrazeny ze strany pí. Pražákové.

usnesení ZM č. 143/2005

10. Majetkové vyrovnání za pozemky na cyklotrasu " Jizera"
ZM schvaluje  uzavření  smlouvy  o  budoucí  směnné  smlouvě,  týkající  se  majetkového  vyrovnání  za 
pozemky dotčené plánovanou stavbou "Cyklotrasa Jizera" mezi Městem Turnov a pí Sechovskou a spol. 
za navržených podmínek. 

usnesení ZM č. 144/2005



8. Otázky odboru rozvoje města 
Schválení Zadání Změny č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Turnov
ZM  bere na vědomí vyhodnocení  stanovisek a podnětů uplatněných při projednávání  návrhu Zadání 
Změny č. 10 ÚPSÚ Turnov, která je přílohou usnesení.

usnesení ZM č. 145/2005

ZM bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je 
tímto usnesením respektováno.

usnesení ZM č. 146/2005

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

usnesení ZM č. 147/2005

ZM  ukládá pořizovateli (odboru rozvoje města ) - zajistit zpracování a projednání spojeného konceptu 
řešení a návrhu Změny č. 10 ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 148/2005

9. Informace z kontrolního výboru
Bez usnesení

10. Finanční otázky
1. VHS Turnov - Pomoc při zajištění finančních vazeb ze strany Města Turnova při akci Odkanalizování 
Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic
ZM požaduje na příštím jednání předložit podrobný materiál o investiční akci ”Odkanalizování Malého, 
Hrubého Rohozce a Daliměřic”.

usnesení ZM č. 149/2005

ZM v této souvislosti souhlasí :
- s poskytnutím zástavy pro SFŽP ČR za půjčku poskytnutou VHS Turnov - budova ZUŠ - č. p. 5  v 
Turnově, pozemek se stavbou, po dobu splácení půjčky 

- se splácením půjčky ve výši max. 3,9 mil. Kč poskytnuté SFŽP ČR ve prospěch VHS Turnov na dobu 5 
let s úrokovou sazbou 1,5 %, pokud toho VHS Turnov v budoucnu nebude schopno

- s poskytnutím garance vlastních zdrojů investora na akci ”Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a 
Daliměřic” v potřebné výši ve prospěch VHS Turnov v případě, že VHS Turnov nebude schopno tyto 
prostředky zajistit z vlastních zdrojů.

usnesení ZM č. 150/2005

2. Úvěr Interreg III. A
ZM schvaluje přijmout úvěr ve výši 10 mil. Kč od České spořitelny, a. s. na zajištění financování akce 
Zlepšení  protipovodňové ochrany města  Turnova v rámci  programu Interreg  III.  A s úrokovou fixní 
sazbou. Ručení za tento úvěr bude rozpočtovými příjmy města.

usnesení ZM č. 151/2005

11. Ostatní informace a podněty
Půjčka VCT
ZM schvaluje půjčku ve výši 500 tis. Kč ve prospěch Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s., ve smyslu § 
85 odst."j" zákona č.  128/2000 Sb., o obcích,  v platném znění,  na projekt "Vzděláním k pracovnímu 



nasazení - pečovatelská a osobní asistence". Půjčka bude vrácena nejpozději do 30.11.2005.
usnesení ZM č. 152/2005

Protipovodňová opatření - rekonstrukce jezu
ZM konstatuje, že rekonstrukce stávajícího pevného jezu na manipulovatelný při velkých povodňových 
průtocích je prioritním zájmem  Města Turnova, protože zvyšuje podíl povodňového průtoku v hlavním 
korytě řeky, snižuje nátok povodně do zástavby dolní části města a tím zlepšuje jeho protipovodňovou 
ochranu.

usnesení ZM č. 153/2005

Současně ZM ukládá p. Hovorkovi zabezpečit případnou pomoc a součinnost s investorem při přípravě a 
realizaci akce. 

usnesení ZM č. 154/2005

Předložení žádosti do programu SROP - rozvoj služeb pro cestovní ruch
ZM souhlasí  s  předložením žádosti  do  grantového  schématu  vypsaného  Libereckým krajem v  rámci 
SROP, v opatření Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor, souhlasí s realizací projektu a jeho 
financováním, pokud bude tento projekt podpořen z výše uvedeného programu.

usnesení ZM č. 155/2005

V Turnově dne 5. září 2005

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
      starosta     místostarosta


