
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov 

dne 28. dubna 2005 

1. Zpráva kontrolního výboru
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2004, schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 
2005 a pověřuje PhDr. Maierovou, aby jménem Města uzavřela se společností  ASPERA TV, s. r.  o. 
dodatek  ke  smlouvě,  který  stanovuje,  že  Město  Turnov  bude pravidelně  písemně  nebo elektronicky 
zadávat  provozovateli  RTT Turnov  požadavky  na  obsah  relací  a  provozovatel  bude  při  fakturování 
uvádět přehled odvysílaných relací.   

usnesení ZM č. 54/2005 

ZM jmenuje členkou kontrolního výboru Ing. Annu Holasovou.
usnesení ZM č. 55/2005

ZM jmenuje členem kontrolního výboru p. Otakara Grunda.
usnesení ZM č. 56/2005 

2. Realizace areálu Střelnice 
ZM souhlasí se záměrem výstavby víceúčelového společenského zařízení Střelnice. 

usnesení ZM č. 57/2005 

ZM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci výstavby víceúčelového 
společenského zařízení Střelnice.  

usnesení ZM č. 58/2005 

ZM ukládá vedení města  předložit  nejpozději na červnovém jednání ZM konečný návrh financování, 
který  bude  konkretizovat  jednotlivé  položky  a  bude  kombinací  úspor  z  rozpočtu  města,  prostředků 
městských organizací, prodejů,dotací a případně úvěru.

usnesení ZM č. 59/2005

3. Obchodní centrum Koňský trh 
Majetkové otázky
ZM schvaluje směnu pozemků na Koňském trhu v Turnově, tj. část pozemku parc. č. 247/1, k. ú. Turnov 
ve vlastnictví  Města  Turnov za pozemek parc.  č.  240, k.  ú. Turnov  ve vlastnictví  společnosti  Josef 
Plátek, s. r. o., která rozdíl ve výměrách doplatí částkou 1.500,- Kč/m2.

usnesení ZM č. 60/2005

ZM  schvaluje  majetkové  vypořádání  chodníku  u  parkoviště  naproti  prodejně  "Baťa".  Podle 
geometrického  zaměření  díl  "g"  z  p.p.č.  202/1  a  díl  "f"  z  p.p.č.  202/2,  k.ú.  Turnov  v  podílovém 
spoluvlastnictví p. K. Ulmanna, Liberec, pí. E. Pavlasové, Plzeň, pí. B. Syrotiukové, Turnov, p. V. Feštra, 
Turnov, p. JUDr. J. Krejčíře, Zlín a pí. J. Šumpichové Hrušovany nad Jevišovkou se smění za pozemek 
parc. č. 202/5, část pozemku parc. č. 251/3 před prodejnou "stovka" a část pozemku parc. č. 247/1, vše v 
k.  ú.  Turnov  ve  vlastnictví  Města  Turnov  s  doplatkem  za  rozdíl  výměr  1.500,-  Kč/m2 ze  strany 
podílových spoluvlastníků.



usnesení ZM č. 61/2005 

ZM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  budoucí  směnné  smlouvě  a  následně  po  přesném  geometrickém 
zaměření  směnou  smlouvu na směnu  části  pozemku parc.  č.  231,  k.  ú.  Turnov ve  vlastnictví  Města 
Turnov za pozemek parc. č. 234/11, k. ú. Turnov ve vlastnictví pí. Švancarové, Turnov. 

usnesení ZM č. 62/2005 
 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezplatném převodu a následném řádném převodu 
pozemků  a  veškerých  vybudovaných  příjezdových  komunikací  a  chodníků,  včetně  příslušenství 
(kanalizační a vodovodní řad, veřejné osvětlení apod.) a parkových úprav dle studie v rámci projektu 
Obchodní centrum, Koňský trh, Turnov od společnosti Real Garant, s. r. o. na Město Turnov. 

usnesení ZM č. 63/2005 

4. Bytové zóny - prodeje pozemků
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na stavební pozemek č. 1, ppč. 2934/11, o výměře 1010 m2 v 
rozvojové  lokalitě Hruštice, Károvsko v 1. etapě – prodloužení ul. Jeronýmova za cenu 1000,- Kč/m2 
mezi Městem Turnov a manželi Rudolfem a Petrou Hrdličkovými, oba bytem Vyskeř.

usnesení ZM č. 64/2005 

5. Majetkové otázky
1. Výkup pozemku pro fotbalové hřiště za tratí
ZM schvaluje postupné vykupování pozemků, na kterých je travnaté fotbalové hřiště za tratí v Koškově 
ul. za cenu 45,- Kč/m2. V r. 2005 ZM schvaluje vykoupení pozemků parc.č. 3610/121 o výměře 1013 m2 

od  p.  Ladislava  Kosa,  Buchlovice  a   parc.č.  3610/116  o  výměře  2117  m2 od  p.  Ivana  Špringra, 
Ohrazenice.  

usnesení ZM č. 65/2005

2. Vykoupení pozemku V Lukách pro místní dobrovolné hasiče 
ZM schvaluje vykoupení pozemků parc. č. 328/1 a p. č. 328/3, k. ú. Turnov od podílových spoluvlastníků 
pí. E. Alinčové, Jablonec n. Nisou, p. J. Formana, Ostrava, p. Ing. V. Křišťanové, Praha, pí. E. Černé, 
Praha a pí. S. Rákosníkové, Karlovice za cenu 160.000,- Kč včetně zřízení věcného břemene příjezdu a 
přístupu po p. p. č. 2768/1, k. ú. Turnov. 

usnesení ZM č. 66/2005 

6. Finanční otázky
1. Systém motivace pracovníků
ZM schvaluje předložená pravidla pod názvem "Motivační systém" dle úprav vzešlých z jednání.

usnesení ZM č. 67/2005 

2. Příspěvky cizím 2005
ZM schvaluje příspěvky cizím subjektům na rok 2005 dle předloženého návrhu s úpravou z projednání.

usnesení ZM č. 68/2005

3. Členství města v organizacích a sdruženích - finanční příspěvky
ZM  bere na vědomí výši členských příspěvků a schvaluje jejich vyplácení v roce 2005 dle návrhu.

usnesení ZM č. 69/2005

ZM schvaluje zrušení členství v Elektrárenském a plynárenském sdružení obcí Východních Čech.
usnesení ZM č. 70/2005

4. Podpora sportovních aktivit
ZM  schvaluje  finanční  příspěvky  na  sportovní  aktivity  z  položky  rozpočtu  "Tělovýchovná  činnost, 
memoriál, extraliga" dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 71/2005



5. Volba předsedy finančního výboru
ZM schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana Mgr. Aleše Mikla.

usnesení ZM č. 72/2005 

7. Ostatní podněty a informace 
Cestovní ruch - projekt do grantového schématu SROP v Libereckém kraji
ZM souhlasí  s realizací a financováním projektu  "Produkty a programy regionu Český ráj vytvořené na 
základě fungujícího destinačního managementu", pokud bude tento projekt podpořen  z programu SROP 
- grantového schématu Libereckého kraje, opatření Rozvoj služeb pro cestovní ruch.

usnesení ZM č. 73/2005

ZM tímto ruší usnesení 1/2005 a 2/2005.
usnesení ZM č. 74/2005

V Turnově dne 5. května 2005

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
     starosta města               místostarostka města


