
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 31. března 2005 

1. Zákon o střetu zájmů
1. Zákon o střetu zájmů, informace, praktické kroky
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Slámy na člena ZM k 22. 3. 2005. 
ZM bere na vědomí, že předepsaný slib člena ZM složil Mgr. Aleš Mikl.

usnesení ZM č. 26/2005 
 
ZM dle zák. 128/2000, § 84 odst. 2 písm. o) odvolává Ing. Tomáše Slámu na základě zániku mandátu 
člena ZM rezignací  z funkce předsedy finančního výboru ke dni zániku mandátu, tj. k 22. 3. 2005. 

usnesení ZM č. 27/2005 

2. Zákon  č. 96/2005 Sb. o střetu zájmů
ZM bere na vědomí výkon funkcí neuvolněných členů ZM v dozorčích orgánech obchodních společností 
založených Městem Turnov a bere na vědomí  i výši jejich odměn.

usnesení ZM č. 28/2005 

2. Změna územního plánu č. 9 
ZM bere na vědomí vyhodnocení stanovisek DSÚ, námitek a připomínek podaných k návrhu, která jsou 
přílohou usnesení a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je 
tímto usnesením respektováno.

usnesení ZM č. 29/2005

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. 9 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, která mění 
regulativy funkčního uspořádání pro celé správní území Turnova a funkční využití následujících lokalit:
- Lokalita č. 72 MALÝ ROHOZEC  bydlení (A9) - území malých sídel
- Lokalita č. 73 HRUŠTICE bydlení (B9) - obytné území
- Lokalita č. 74 PELEŠANY záchytné parkoviště (D9) - smíšené území, plochy pro dopravu, ostatní 
dopravní plochy                                                                                                    - Lokalita č. 75 MAŠOV 
bydlení (E) - území malých sídel, plocha pro dopravu
- Lokalita č. 76 SOBOTECKÁ - J. PALACHA připojení kruhové křižovatky (F9) - plochy pro dopravu
- Lokalita č. 77/3 TURNOV náprava právního vztahu území (C9/3) - území malých sídel
- Lokalita č. 77/4 TURNOV náprava právního vztahu území (C9/4) - smíšené území
- Lokalita č. 77/5 TURNOV náprava právního vztahu území (C9/5) - obytné území
- Lokalita č. 77/6 TURNOV náprava právního vztahu území (C9/6) - plochy zeleně - sportovní, plochy v 
zeleni  
- Lokalita č. 77/8   MAŠOV náprava právního vztahu území (C9/8) - území malých sídel
- Lokalita č. 77/9   MAŠOV náprava právního vztahu území (C9/9) - území malých sídel
- Lokalita č. 77/10 MAŠOV náprava právního vztahu území (C9/10) - území malých sídel
- Lokalita č. 77/11 MAŠOV náprava právního vztahu území (C9/11) - území malých sídel
- Lokalita č. 77/12 MALÝ ROHOZEC náprava právního vztahu území (C9/12) - území malých sídel
- Lokalita č. 77/13 MALÝ ROHOZEC náprava právního vztahu území (C9/13) - území malých sídel

usnesení ZM č. 30/2005



ZM schvaluje vymezení  závazné části  změny č.  9  územního plánu sídelního útvaru Turnov,  která  je 
navržena v Části druhé Obecně závazné vyhlášky města č.  2/2005 ze dne 31.  3. 2005 o změně č.  9 
závazné části Územního plánu sídelního útvaru Turnov.

usnesení ZM č. 31/2005 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2005 ze dne 31. 3. 2005 o změně č. 9 závazné části 
Územního plánu sídelního útvaru Turnov.

usnesení ZM č. 32/2005 

ZM ukládá pořizovateli - odboru rozvoje města zabezpečit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města č. 
2/2005 ze dne 31. 3. 2005 o změně č. 9 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Turnov, opatření 
dokumentace schvalovacími doložkami a zajištění uložení dokumentace Změny č. 9 ÚPSÚ Turnov dle 
Stavebního zákona.

usnesení ZM č. 33/2005 

3. Majetkové otázky 
1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s úpravou 
dle projednání.

usnesení ZM č. 34/2005 

2. Synagoga - odkoupení pozemku 
ZM schvaluje vykoupení části pozemku st. p. č. 376 zast. pl. o výměře 32 m2, k. ú. Turnov, která bude 
součástí  přístupu  k  židovské  synagoze  z  Krajířovy  ulice  od  p.  Stanislava  Karáska,  Turnov  za  cenu 
10.130,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku zajistí na své náklady Město Turnov.

usnesení ZM č. 35/2005 

3. Vykoupení zbytkového pozemku parc. č. 736/33, k. ú. Daliměřice, u silnice I/10  
ZM schvaluje  vykoupení  zbytkového  pozemku  parc.  č.  736/33  orná  půda  o  výměře  337  m2,  k.  ú. 
Daliměřice  přiléhajícího  k  přeložce  komunikace  I/10  Turnov  Vesecko-  Hrubý  Rohozec  od  p.  Ing. 
Jaroslava Veselého, Na Vápeníku, Daliměřice, Turnov za cenu 50,- Kč/m2.

usnesení ZM č. 36/2005 

4. Směna pozemků na Výšince u firmy Eligius
ZM schvaluje směnu části pozemku p. č. 1663/4, k. ú. Turnov, zasahujícího do asfaltové pěší komunikace 
do sídliště Výšinka ve vlastnictví Ing. Klapáka - Eligius, Praha za část pozemku p. č. 1663/8, k. ú. Turnov 
ve vlastnictví Města Turnov. Město Turnov zajistí na své náklady geometrické zaměření a ostatní náklady 
se směnou spojené uhradí napůl obě strany.

usnesení ZM č. 37/2005 
5. Směna pozemků v k. ú. Mašov u Turnova - Kučerovi
ZM schvaluje  majetkoprávní  vypořádání  pozemků po obnově katastrálního  operátu v k.  ú.  Mašov u 
Turnova tak, že část pozemku parc. č. 1265/1 ve vlastnictví Města Turnov (zaniklá mapovaná cesta) se 
smění za část pozemků parc. č. 335/3 a 323/2 ve vlastnictví manželů Kučerových, Mašov (používaná 
cesta).  Výměra  jednotlivých směňovaných pozemků bude upřesněna  geometrickým plánem.  Náklady 
spojené se směnou pozemků uhradí obě smluvní strany jednou polovinou. 

usnesení ZM č. 38/2005 

4. Skládka Kadeřavec
ZM bere na vědomí předložený materiál o skládce Kadeřavec.

usnesení ZM č. 39/2005 

5. Plán odpadového hospodářství



ZM bere na vědomí analytickou část Plánu odpadového hospodářství Města Turnova.
usnesení ZM č. 40/2005 

6. Finanční otázky 
1. Podpora kulturních aktivit
ZM schvaluje  finančních příspěvky na kulturní  akce a  činnost  kulturních spolků z  položky rozpočtu 
"Spolky + kulturní akce" dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 41/2005 

2. Obnovy památek
ZM schvaluje  rozdělení  finančních  prostředků  z  Programu regenerace  MPZ na  rok  2005  a  položky 
Památková zóna a ochrana památek v rámci rozpočtu Města, a to:
Městské divadlo (vlastník Město Turnov) - celkový objem prací v roce 2005 činí 520.000,- Kč., Bude 
provedena obnova a výmalba interiéru objektu. Jednotlivé podíly jsou tyto: 260.000 Kč z prostředků 
vlastníka a 260.000 Kč z prostředků Programu regenerace MPZ.
Kostel Narození Panny Marie (vlastník Římskokatolická farnost-děkanství Turnov) - celkový objem prací 
v roce 2005 činí 356.000 Kč. Bude provedena oprava a restautování třech oken. Jednotlivé podíly jsou 
tyto:  114.000 Kč z  prostředků vlastníka,  72.000 Kč z  prostředků z  Města,  170.000 Kč z  prostředků 
Programu regenerace MPZ.

usnesení ZM č. 42/2005 

ZM schvaluje účelovou finančního dotaci ve smyslu § 85 odst. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění,  ve  prospěch  Římskokatolické  farnosti  -  děkanství  Turnov  na  obnovu  kostela  sv.Jana 
Křtitele v Nudvojovicích ve výši 400.000 Kč z rozpočtu Města pro rok 2005 z položky Památková zóna a 
ochrana památek. 

usnesení ZM č. 43/2005 
 
ZM schvaluje účelovou finančního dotaci ve smyslu § 85 odst. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v 
platném  znění,  ve  prospěch  Židovské  náboženské  obce  Praha,  zastoupené  Správou  židovských 
nemovitostí MATANA, a. s. Praha, na obnovu a restaurování náhrobků na židovském hřbitově v Turnově 
ve  výši  25.000 Kč z  rozpočtu  Města  pro  rok  2005  z  položky  Památková  zóna  a  ochrana  památek. 
Podmínkou poskytnutí dotace je, aby vlastník objektu proinvestoval v roce 2005 na této akci finanční 
prostředky minimálně ve stejné výši, kterou poskytuje Město.

usnesení ZM č. 44/2005 

3. Kontokorentní úvěr
ZM schvaluje přijetí  kontokorentního úvěru ve výši  10 mil.  Kč od Komerční banky, a.  s.  ,  a  to bez 
zajištění.

usnesení ZM č. 45/2005 

4. Prodej pohledávek
ZM schvaluje prodej pohledávek dle návrhu firmě ZENN, s. r. o. za částku 13 tis. Kč.

usnesení ZM č. 46/2005 

5. Dotace spádovým obcím
ZM  schvaluje rozdělení dotací do veřejných rozpočtů územní úrovně dle návrhu s přidáním 10 tis. na 
opravu hasičské zbrojnice v obci Loučky. 

usnesení ZM č. 47/2005 

ZM pověřuje vedení města sepsáním dohody o dodržování účelovosti dotace vč. její kontroly.
usnesení ZM č. 48/2005 

6. Phare CBC 2003 - Odpadové hospodářství SD Vesecko
ZM schvaluje realizaci projektu Odpadového hospodářství SD Vesecko s pomocí PHARE CBC 2003.



usnesení ZM č. 49/2005 

ZM souhlasí s financováním vlastního podílu 25 % a jeho vyčlenění z rozpočtu města. 
usnesení ZM č. 50/2005 

7. Žádosti INTERREG III. A
ZM schvaluje realizaci projektu  Zlepšení protipovodňové ochrany města Turnova  s pomocí iniciativy 
INTERREG IIIA.

usnesení ZM č. 51/2005 

ZM  souhlasí s financováním vlastního podílu 25 % a jeho vyčleněním v rozpočtu města a prohlašuje, že 
město je schopno zafinancovat celý projekt po dobu realizace. 

usnesení ZM č. 52/2005 

ZM souhlasí s podmínkami programu INTERREG IIIA , který zpětně po realizaci projektu dle uzavřené 
smlouvy proplatí městu 75 % uznatelných nákladů. 

usnesení ZM č. 53/2005 

V Turnově dne 5. dubna 2005

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
      starosta     místostarosta


