
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. června 2005 

1. Financování výstavby areálu Střelnice
ZM schvaluje navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice. ZM stanovuje maximální 
průběžné  zadlužení  Města  z  důvodu  stavby  Střelnice  na  100  mil.  Kč  a  současně  požaduje  dodržet 
maximální investiční  náklad akce 135 mil. Kč. 

usnesení ZM č. 94/2005 

ZM v této souvislosti současně  ukládá :
-  Bc.  Staňkové předložit  v návrhu rozpočtových změn letošního roku k projednání první popisovaná 
opatření,
- PhDr. Maierové realizovat potřebné kroky k získání možných dotačních titulů na stavbu a vybavení,
- ing. Hejdukovi koordinovat veškeré přípravné kroky nutné k zahájení stavby,
- ing. Hejdukovi předložit nejdéle do konce srpna konečný návrh možného souboru majetku k odprodeji 
po pojednání v RM.

usnesení ZM č. 95/2005 

ZM požaduje předložit  konečné odsouhlasení  zahájení  akce současně s  rozpočtem na rok 2006, a  to 
včetně zabudování modelu financování akce, který vzejde z výběrového řízení na jejího dodavatele.

usnesení ZM č. 96/2005

ZM ukládá PhDr. Maierové připravit na základě podnětů zastupitelů vhodnou formu veřejného průzkumu 
názoru obyvatel a předložit ji k projednání nejdéle do konce srpna.

usnesení ZM č. 97/2005

ZM ukládá p. Feštrovi, aby do konce září předložil předpokládaný výhled hospodaření areálu Střelnice. 
usnesení ZM č. 98/2005  

ZM ukládá Ing. Pekařovi a Bc. Staňkové připravit standardním způsobem návrh rozpočtu města pro rok 
2006  ve  smyslu  tohoto  materiálu  s  uplatněním  zásad  předloženého  rámcového  modelu  finacování 
Střelnice.

usnesení ZM č. 99/2005 

2. Městská nemocnice Turnov
1. Rekonstrukce sterilizace
ZM schvaluje rekonstrukci  sterilizace v areálu nemocnice v roce 2006. V této souvislosti :
- ukládá ing. Pekařovi realizovat ve spolupráci s vedením nemocnice všechny přípravné kroky, 
- schvaluje způsob financování akce formou investičního úvěru, 
-  schvaluje  princip  předčasné  a  okamžité  úhrady  přijatého   úvěru  po  získání  prostředků  z 
předpokládaného odprodeje pozemku v areálu Vesecko,
- požaduje předkládat průběžné informace o přípravě akce.

usnesení ZM č. 100/2005 



2. Změna právní formy organizace
ZM  schvaluje  záměr  změny  právní  formy  organizace  na  obchodní  společnost  a  požaduje  předložit 
konečný materiál ke schválení na srpnové jednání ZM. 

usnesení ZM č. 101/2005 

3. Finanční otázky
1. Zřízení fondu občanských obřadů
ZM zřizuje Fond občanských obřadů Města Turnov. 

usnesení ZM č. 102/2005 

2. Závěrečný účet města za rok 2004
ZM souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov v roce 2004 dle předloženého návrhu, a to bez 
výhrad.

usnesení ZM č. 103/2005 

ZM bere na vědomí rozpočtovou změnu rozpočtu roku 2004 ve výši 538 tis. Kč v příjmech i výdajích, tj. 
příjmy po této rozpočtové změně činí 380744 tis. Kč, výdaje činí 395539 tis. Kč a financování zůstává ve 
výši 14795 tis. Kč.

usnesení ZM č. 104/2005   

3. Rozpočtové změny č. 1 v roce 2005
ZM schvaluje rozpočtové změny na rok 2005 dle předloženého návrhu, a to snížení  v příjmech o 1929 
tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 291445 tis. Kč, snížení ve výdajích o 1921 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 
295378 tis. Kč a zvýšení financování o 8 tis. Kč, tj. celkové financování činí 3933 tis. Kč.

usnesení ZM č. 105/2005

4. Otázky rozvoje města 
Vložený bod:
1. Obchodní centrum Koňský trh - výjimka ze stavební uzávěry
ZM souhlasí s tím, aby RM udělila vyjímku ze stavební uzávěry pro "Obchodní centrum Koňský trh" za 
předpokladu, že budou smluvně dokončeny majetkové kroky. 

usnesení ZM č. 106/2005

ZM ukládá vedení města a OSM dokončit a uzavřít potřebné majetkové smlouvy o smlouvě budoucí na 
majetkové řešení vyplývající z předloženého materiálu.

usnesení ZM č. 107/2005

2. Prodej pozemku parc. č. 240, k. ú. Turnov (Koňský trh)
ZM  schvaluje  prodej  pozemku  parc.  č.  240,  k.  ú.  Turnov  nabytého  směnou  pozemků  schválenou 
usnesením ZM č. 60/2005 společnosti Real Garant, s. r. o. za cenu 1.500,- Kč/m2. 

usnesení ZM č. 108/2005

Body dle programu:
1. Informace o cyklodopravě v Turnově
ZM bere na vědomí informace o dosavadních a připravovaných akcích týkajících  se cyklodopravy v 
Turnově. 

usnesení ZM č. 109/2005

ZM schvaluje zapojení Turnova do projektu ”Cyklotrasa Jizera” jako nositele úseku Svijany - Turnov - 
Železný Brod.

usnesení ZM č. 110/2005



ZM schvaluje uzavření Dohody o partnerství na  projektu ”Cyklotrasa Jizera” mezi Svazkem Krkonoše, 
Městem Semily, Městem Turnov, Magistrátem města Mladá Boleslav a Libereckým krajem. Příloha ZM 
30.6.2005.

usnesení ZM č. 111/2005

2. Bytové zóny - směny pozemků
RM schvaluje v lokalitě Hruštice, Károvsko směnu pozemků ppč.2870/12, 2870/13, 2870/14, 2870/15, 
2870/16, 2870/17, 2870/18, všechny v k. ú.Turnov, o celkové výměře 3399 m2, ve vlastnictví pana Aleše 
Svobody a paní Jany Hrazdírové, dle návrhu ORM za pozemky ppč. 2915/51, 2915/52, 2915/53, všechny 
v k. ú.Turnov, o celkové výměře 2242 m2, ve vlastnictví Města Turnov. Rozdíl v hodnotě směňovaných 
pozemků ve výši 21.874,- Kč doplatí Město Turnov po podpisu Směnné smlouvy na bankovní účet výše 
uvedených  vlastníků.  Geometrický  plán  na  odměření  části  pozemku  ppč.  2875  uhradí  výše  uvedení 
vlastníci, geometrický plán na odměření parcel z městských pozemků uhradí Město Turnov.

usnesení ZM č. 112/2005

RM schvaluje  v  lokalitě  Durychov,  Na  Kamenci  směnu  pozemků  ppč.  3276/6  a  3276/45,  oba  v  k. 
ú.Turnov, o celkové výměře 601 m2, ve vlastnictví ing. Vlastislava Vlčka, dle návrhu ORM za pozemek 
ppč. 3345/47 v k. ú. Turnov, o celkové výměře 383 m2, ve vlastnictví Města Turnov. Rozdíl v hodnotě 
směňovaných  pozemků  ve  výši  31.592,-Kč  doplatí  ing.  Vlastislav  Vlček  na  účet  Města  Turnov  po 
podpisu směnné smlouvy. Geometrický plán č. 2945-92/2005 uhradí obě smluvní strany stejným dílem.

usnesení ZM č. 113/2005

3. Schválení zařazení  lokalit do připravované  Změny č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Turnov a 
pořízení Změny č.11 ÚPSÚ Turnov - vypuštění lokality G
ZM schvaluje  vypuštění  zařazení  lokality  G)  (žadatel  Janků Pavel  a  Dita,  Turnov)  do  připravované 
Změny č. 11 ÚPSÚ Turnov, schválené na jednání ZM dne 26. 5. 2005 usnesením č. 85/2005.

usnesení ZM č. 114/2005

4. Informace o ÚPD a projektech  zajišťovaných Odborem rozvoje města
ZM bere  na  vědomí  informaci  o  Územně  plánovacích  dokumentacích  a  o  projektech  zajišťovaných 
Odborem rozvoje města.

usnesení ZM č. 115/2005

5. Majetkové otázky
1. Prodej pozemku pro přístavbu Muzea Českého ráje v Turnově
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 536/2 - zahrada o výměře 155 m2, k. ú. Turnov do vlastnictví 
Libereckého  kraje,  správy  příspěvkové  organizace  Muzea  Českého  ráje  v  Turnově  na  přístavbu 
depozitářů  za  stanovenou  znaleckým  posudkem.  Podmínkou  tohoto  prodeje  je  uzavření  smlouvy  o 
budoucí smlouvě na prodej pozemků pro pěší komunikaci za shodných podmínek. 

usnesení ZM č. 116/2005

2. Prodej pozemku pod chatkou v Benátkách, Turnov
ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 2975/3 zast. pl. o výměře 25 m2, k. ú. Turnov ze cenu 300,- Kč/m2 
manželům Heleně a Bohumilu Podzimkovým, Turnov.

usnesení ZM č. 117/2005

3. Majetkové vypořádání cesty do osady Loužek, k. ú. Bukovina u Turnova
ZM schvaluje majetkové vypořádání cesty do osady Loužek v k. ú. Bukovina dle předloženého návrhu 
takto: 
1)  směnit pozemky parc. č. 123/2, 123/3 a 125/5, k. ú. Bukovina u Turnova o celkové výměře 117 m2 



(užívaná veřejná cesta) ve vlastnictví pí. Guschlové, Bukovina u Turnova za pozemek parc. č. 773, k. ú. 
Bukovina u Turnova  o výměře 223 m2 ve vlastnictví Města Turnova, bez finančního vyronání s tím, že 
náklady s převodem spojené uhradí pí. Guschlová, vzhledem k rozdílu ve výměrách.
2) směnit pozemek parc. č. 126/1, k. ú. Bukovina u Turnova o výměře 392 m2 (užívaná veřejná cesta) ve 
vlastnictví p. Vinše, Bukovina u Turnova za pozemek parc. č. 819/5, k. ú. Bukovina u Turnova o výměře 
250 m2 (neužívaná mapovaná cesta) ve vlastnictví Města Turnova, bez finančního vyrovnání s tím, že v 
tomto případě náklady s převodem spojených uhradí Město Turnov, získává větší výměru pozemků.

usnesení ZM č. 118/2005

4. 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.3610/9  zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Antonín a Jaroslava Dědečkovi Turnov
st.p.č.3610/12 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující Vladimír Sadílek, Turnov
st.p.č.3610/13 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující Dagmar Brožová, Turnov
st.p.č.3610/15 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Miloš a Marie Kujanovi, Turnov
st.p.č.3610/17 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé  Jaroslav a Ludmila Žalský, Mříčná
st.p.č.3610/19 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Jiří a Jiřina Kavkovi, Turnov
st.p.č.3610/24 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující Jaroslav Vinš, Turnov
st.p.č.3610/25 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující Bohuslav Mazura, Turnov
st.p.č.3610/26 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Karel a Marie Lohniský, Turnov
st.p.č.3610/34 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Josef a Alena Roubíčkovi, Turnov
st.p.č.3610/35 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Václav a Hana Hájkovi, Turnov
st.p.č.3610/37 zast.plocha o výměře 18 m2 - kupující Jiřina Nesvadbová, Turnov
st.p.č.3610/42 zast.plocha o výměře 18 m2 - kupující manželé Václav a Libuše Jindrovi, Turnov
st.p.č.3610/48 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující Karel Petráček, Turnov
st.p.č.3610/49 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Josef a Bohuslava Hozdecký, Turnov
st.p.č.3610/50 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující Rudolf Housa, Turnov
st.p.č.3610/51 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující Jaroslav Feikl, Turnov
st.p.č.3610/53 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Vítězslav a Vlasta Brožkovi, Turnov
st.p.č.3610/56 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Jaroslav a Hana Chramostovi, Turnov
st.p.č.3610/57 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Jiří a Vladimíra Brejlovi, Turnov
st.p.č.3610/89 zast.plocha o výměře 18 m2 - kupující Jindřich Bakeš, Turnov
st.p.č.3610/90 zast.plocha o výměře 18 m2 - kupující Petr Mazánek, Turnov,  vše v k. ú.Turnov.

usnesení ZM č. 119/2005

ZM schvaluje prodej stavebních  pozemků pod garážemi na Kotlerově nábřeží  a  u 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.3610/7  zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Bohuslav a Zdeňka  Holatovi, Turnov
st.p.č.3610/16 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující Helena Vašková, Turnov
st.p.č.3610/18 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující Iva Krhounková, Turnov
st.p.č.3610/20 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Václav a Jana Drašnarovi, Turnov
st.p.č.3610/23 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující Ludmila Petrivová, Turnov
st.p.č.3610/27 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující Milada Kalvachová, Turnov
st.p.č.3610/28 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Dobromil a Miloslava Macounovi, Turnov



st.p.č.3610/41 zast.plocha o výměře 19 m2 - kupující Josef Berka, Turnov
st.p.č.3610/43 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Jiří a Miluška Zajícovi, Turnov
st.p.č.3610/52 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Roman a  Monika Melichovi, Turnov
st.p.č.3610/60 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující Milan Šindelář, Turnov
st.p.č.3610/62 zast.plocha o výměře 20 m2 - kupující Jaroslav Novotný, Turnov, vše v k. ú. Turnov.

usnesení ZM č. 120/2005

5. Vykoupení pozemku pro chodník u podchodu pro pěší pod silnicí I/10
ZM schvaluje převod části pozemku parc. č. 698/9, k. ú. Daliměřice  o výměře cca 90 m2 na Město 
Turnov od manželů Otty a Blanky Adametzových, Turnov a od Ivana Veselého, Turnov a Hany Veselé, 
Jablonec nad Jizerou formou daru s  tím,  že věskerénáklady s  majetkovým převodem zajistí  a uhradí 
město a budou splněny požadované podmínky (zachován a zajištěn příjezd k zahradě, plot bude nahrazen 
plotem novým v celé délce severní hrany pozemku). Výměra bude upřesněna geometrickým plánem.

usnesení ZM č. 121/2005

6. Vykoupení cesty v Mokřinách, Malý Rohozec
ZM schvaluje vykoupení pozemku parc. č. 223/3, k. ú. Malý Rohozec za cenu 30,- Kč/m2 a nákladů s 
převodem spojených od manželů Jiřího a Vlasty Andělových, Praha.

usnesení ZM č. 122/2005

7. LIDL - informace, majetkové otázky
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následně kupní smlouvy na odprodej pozemku PK. 
3388 v k. ú. Turnov společnosti  LIDL ČESKÁ REPUBLIKA, v. o. s. za cenu 300,-Kč/m2.

usnesení ZM č. 123/2005

6. Televizní vysílání
ZM projednalo zprávu o využití financí z rozpočtu Města na zajištění informací v TV vysílání a současně 
schvaluje pro druhé pololetí  zajišťování informací  pro veřejnost prostřednictvím  filmových relací  na 
www.bonustv.cz dle návrhu a  pověřuje Dr. Maierovou realizací tohoto úkolu. 

usnesení ZM č. 124/2005

7. Ostatní informace a podněty
Pravidla pro prodej domů a bytů do vlastnictví nájemníků příp. dalších osob z majetku Města Turnova 
verze platná od 24.4.2003
ZM ukládá  odboru  správy majetku  přepracovat  pravidla  pro prodej  domů a  bytů  dle  pravidel  EU a 
předložit je RM a ZM k projednání. 

usnesení ZM č. 125/2005

V Turnově dne 7. července 2005 

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová 
      starosta       místostarostka


