
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 5. října 2006 

Úvod
ZM schválilo program jednání dne 5.10.2006

usnesení ZM č. 152/2006

Požární řád obce
ZM Turnov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 19/06, kterou se vydává požární řád města Turnova. 

usnesení ZM č. 153/2006

Plnění usnesení ZM
ZM projednalo kontrolu plnění svých usnesení a ruší usnesení ZM č. 46/04, 97/05, 129/05,  79/06 a 411/99/11.

usnesení ZM č. 154/2006

Cena obce 2006
ZM uděluje cenu obce pánům Františku Svobodovi, Pavlu Šilhánovi a Mgr. Filipu Stárkovi.

usnesení ZM č. 155/02006

Majetkové otázky
ZM schvaluje darování části investičního souboru věcí (movitého majetku), který tvoří vybavení kuchyně pořízení 
v 1. a 2. etapě investiční akce s názvem "Výukový provoz kuchyně Hotelové školy v Turnově", do majetku 
příspěvkové organizace Libereckého kraje, Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov. Současně ukládá OSM 
po dokončení investice specifikovat majetek a provést potřebné kroky k převodu majetku dle návrhu.

usnesení ZM č. 156/2006

2.Prodej pozemku pro výstavbu bytového domu v Žižkově ul. Turnov
ZM schvaluje prodej části pozemků parc. č. 863/1, 864/1 a 864/3, k.ú Turnov pro výstavbu bytového domu  o 
celkové výměře cca 1000m2 do podílového spoluvlastnictví panu Ing. Janu Kreysovi, Turnov a panu Josefu 
Kreysovi, Turnov, každému ideální polovinu za cenu 1000,- Kč/m2 dle návrhu. Výměra pozemků bude upřesněna 
geometrickým plánem.

usnesení ZM č. 157/2006

3. Vykoupení pozemků pro fotbalová hřiště
ZM schvaluje vykoupení pozemků, na kterých je umístěno travnaté fotbalové hřiště za tratí v Koškově ul. za cenu 
45,- Kč/m2 a to p.p.č. 3610/154, 2/46 p.p.č. 360/115 a 2/46 p.p.č. 3610/158 od Karla Dolanského, Turnov a Josefa 
Dolanského, Turnov, p.p.č. 3610/155 a p.p.č. 3610/156 od Josefa Zikmunda, Náchod a Petra Zikmunda, Praha, 
p.p.č. 3610/157, 1/23 p.p.č. 3610/158 a 1/23 p.p.č. 3610/115 od Radomíra Valenty, Liberec, p.p.č. 3610/108, p.p.č. 
3610/161, 1/23 p.p.č. 3610/115  a 1/23 p.p.č. 3610/158 od Marcely Brožkové, Lažany.

usnesení ZM č. 158/2006

4. Schválení bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR na Město Turnov
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Turnova a to: 
k.ú. Turnov - p.p.č 215, 217/2, 838/5, 1257/4, 1292/1,2883/4, 3770/2, k..ú. Daliměřice - p.p.č. 695/12, 695/185, 
695/23, 695/26, 695/31, 695/34, 711/28, 991/3, k. ú. Malý Rohozec - p.p.č. 66, 80, 97/2, 441/1, 571, k. ú. Bukoviny 
u Tunova - p.p.č. 120/2, 122/3, 266/5, 266/6, k.ú. Mašov u Turnova - p.p.č. 23/5.

usnesení ZM č. 159/2006



Otázky územního plánování
1.Návrh aktualizovaného Zadání Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje 
Nebylo přijato žádné usnesení

2. Výzva č. 2 k předkládání žádosti z Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska
ZM schvaluje projekty Modernizace služeb veřejné správy v Turnově prostřednictvím využití informačních 
technologií, Modernizace a vybavení MŠ Turnov, Zborovská 914 a Zlepšení podmínek obslužnosti a školské 
vzdělávání v budově dětského oddělení městské nemocnice Turnov a zavazuje se zajistit spolufinancování ve výši 
15% oprávněných nákladů po dobu realizace akcí.

usnesení ZM č. 160/2006

ZM se zároveň zavazuje k financování neoprávněných nákladů a zajištění financování projektu v průběhu jeho 
realizace tak, aby nedošlo vzhledem k plánovanému rozvržení zpětných plateb (refundaci nákladů) ze zdrojů 
Finančních mechanismů EHP/Norska a postupnému vzniku nákladů k deficitu finančních prostředků.

usnesení ZM č. 161/2006

3. Schválení souborného stanoviska k Regulačnímu plánu č. 3 - Centrum města Tunova a schválení pořízení změny 
Územního plánu sídelního útvaru Turnova
ZM schvaluje k tomuto bodu dne 12. října 2006 pracovní jednání.

usnesení ZM .č 162/2006

4. Schválení Zadání Změny č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Turnova
ZM bere na vědomí
1) vyhodnocení stanovisek a podnětů uplatněných při projednávání návrhu Zadání Změny č. 11 - ÚPSÚ Turnova, 
která je přílohou usnesení
2) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je tímto usnesením 
respektováno.

usnesení ZM č. 163/2006

ZM neschvaluje navrhované lokality K11 a L11 a vypouští je z návrhu Zadání Změny č. 11 ÚPSÚ Turnova  a tím i 
z dalšího projednávání, vzhledem k zamítavým stanoviskům dotčených správních úřadů.

usnesení ZM č. 164/2006

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

usnesení ZM č. 165/2006

ZM ukládá pořizovateli (odboru rozvoje města) - zajistit zpracování a projednání spojeného konceptu řešení a 
návrhu Změny č. 11 ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 166/2006

5. Bytové zóny - Výkupy pozemků na komunikaci v lokalitě Dudrychov, Na Kamenci
ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemku určeného regulačním plánem na komunikaci 
p.p.č. 3156/11, orná půda, k.ú. Turnov, od p. Josefa Baudyse za cenu 81,- Kč/m2.

usnesení ZM č. 167/2006

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemku určeného regulačním plánem na komunikaci 
p.p.č. 3156/10, orná půda, k.ú. Turnov, od manželů Mgr. Aleše a Markéty Miklových za cenu 81,-Kč/m2.

usnesení ZM č. 168/2006

Podněty obyvatel města
Nebylo přijato žádné usnesení.



Ostatní podněty a informace
1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Turnova za rok 2006
ZM  projednalo Zprávu kontrolního výboru o činnosti za rok 2006.

usnesení ZM č. 169/2006

2. Změna zřizovací listiny Základní škola Turnov, Skálova 600
ZM Schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listině příspěvková organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, okres 
Semily ze dne 25. října 2001 dle přílohy.

usnesení ZM č. 170/2006

3. Dopravní vylepšení - kruhové objezdy
ZM schvaluje výsledky  soutěže na zhotovení návrhu uměleckých děl na kruhové objezdy ve městě dle návrhu 
odborné komise. Zároveň pověřuje Odbor dopravy a Odbor školství, kultury a sportu činnostmi směřujícími k 
úspěšné realizaci dle návrhu.

usnesení ZM č. 171/2006

ZM ukládá Odboru školství, kultury a sportu, aby finanční prostředky na zhotovení uměleckých děl zahrnul do 
návrhu rozpočtu na rok 2007.

usnesení ZM č. 172/2006

ZM schvaluje ve smyslu § 85 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, peněžitý dar panu Milanu 
Exnerovi ve výši 25 000,-- Kč, panu Ondřeji Šídovi ve výši 10 000,--Kč a slečně Janě Hübnerrové ve výši 5 000,--
Kč.

usnesení ZM č. 173/2006

4. Fokus Turnov - bezúročná půjčka
ZM schvaluje vstup města do projektu "Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku a 
Jilemnicku” zajišťovaného občanským sdružením Fokus Turnov. 

usnesení ZM č. 174/2006
 
ZM zároveň souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 180 000,-- Kč a ukládá FO jeho zapojení do rozpočtu 
města na r. 2007.

usnesení ZM č. 175/2006

V Turnově dne: 16. 10. 2006

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová


