
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 7. září 2006 

1. Úvod
ZM schválilo program zasedání dne 7. 9. 2006.

usnesení ZM č. 125/2006

2. Transformace městské nemocnice
ZM bere na vědomí, že podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních 
zdravotnických  zařízení  se  příspěvková  organizace  zřízená  Městem  Turnov  s  názvem  MĚSTSKÁ 
NEMOCNICE TURNOV, IČ 00192651, se sídlem 511 01 Turnov, 28. října 1000 počínaje dne 27. 11. 
2006 ze zákona změní na veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení ve smyslu zákona č. 245/2006 
Sb. 

usnesení ZM č. 126/2006

ZM  schvaluje  změnu  zřizovací  listiny  veřejného  zdravotnického  zařízení  s  názvem  MĚSTSKÁ 
NEMOCNICE TURNOV, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, se sídlem 511 01 Turnov, 28. 
října 1000, IČ 00192651, které vznikne dne 27. 11. 2006 podle § 40 odst. 1 zákona č. 245/2006 Sb. a 
nahrazuje původní zřizovací listinu.  

usnesení ZM č. 127/2006

ZM podle ust. § 7 odst. 5 zákona č. 245/2006 Sb. na dobu od vzniku veřejného zdravotnického zařízení 
MĚSTSKÁ  NEMOCNICE  TURNOV,  veřejné  neziskové  ústavní  zdravotnické  zařízení  do  doby 
jmenování jejího ředitele  pověřuje výkonem působnosti statutárního orgánu Ing. Tomáše Slámu.

usnesení ZM č. 128/2006

ZM schvaluje nabytí obchodního podílu ve výši 100 % obchodní společnosti NEMPRA, spol. s r. o., IČ 
25264222, se sídlem 511 01 Turnov, 28. října 1000 za cenu ve výši Kč 100.000,-.

usnesení ZM č. 129/2006
 
ZM schvaluje změnu kupní smlouvy ze dne 14.12.2001 mezi Městem Turnov a Nemprou, s. r. o. v části 
platebního kalendáře  a to formou dodatku č. 2 dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 130/2006

3. Vztahy s Nadací B. J. Horáčka Č. r.
ZM  schvaluje  ukončení  smluvního  vztahu  ze  dne  16.  7.  2003  uzavřeného  mezi  Městem  Turnov, 
Kulturním centrem Turnov, s. r. o. a Nadací B. Jana Horáčka Českému ráji.  

usnesení ZM č. 131/2006

4. Postup na sportovišti v Maškově zahradě
ZM  schvaluje  zahájení  projekčních  činností  ve  Sportovně  rekreačním  areálu  Turnov  -  Sobotecká, 



Maškova zahrada v oblasti budoucích městských investic pro stavbu zimného stadionu. 
usnesení ZM č. 132/2006

ZM  schvaluje  zahájení  projekčních  činností  ve  Sportovně  rekreačním  areálu  Turnov  -  Sobotecká, 
Maškova zahrada v oblasti budoucích městských investic pro stavbu venkovního koupaliště. 

usnesení ZM č. 133/2006

ZM ruší usnesení 55/2004.
usnesení ZM č. 134/2006

5. Finanční otázky 
1. Rozpočtové změny č. 3 na rok 2006
ZM schvaluje rozpočtové změny č. 3 na rok 2006, a to zvýšení příjmů i výdajů  o částku 15035 tis. Kč, tj. 
celkové příjmy činí 401077 tis. Kč, celkové výdaje činí 433029 tis. Kč a financování zůstává ve výši 
31952 tis. Kč.

usnesení ZM č. 135/2006
 

2. Úvěr
ZM schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč od České spořitelny, a. s., variantu B, a to 
bez zajištění. 

usnesení ZM č. 136/2006

6. Podněty obyvatel
Nebylo navrženo žádné usnesení.

7. Majetkové otázky
1. Dohoda o převodu majetku
ZM schvaluje dohodu o odkoupení  majetku od společnosti VGP Park Turnov s.r.o.  

usnesení ZM č. 137/2006

2. Prodej pozemku na patrovou garáž, ul. Přepeřská, Turnov
ZM schvaluje prodej části pozemků parc. č. 1986/1, 1986/45 a 1986/44, k. ú. Turnov o celkové výměře 
cca  24  m2 na  stavbu  garáže  do  podílového  spoluvlastnictví,  každému  jednu  ideální  polovinu  a  to 
manželům Zdenku a Šárce Hrancovým, Turnov a manželům Romanu a Pavle Matyášovým, Turnov za 
cenu  1  500,-  Kč/m2 a  veškerých  nákladů  s  prodejem spojených.  Výměra  pozemku bude  upřesněna 
geometrickým plánem.  

usnesení ZM č. 138/2006

3. Prodej pozemku v ul. Bezručova, Turnov
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 979/1 ost. pl., k. ú. Daliměřice o výměře cca 20 m2 za cenu 
320,- Kč/m2 manželům Jaromíru a Marii Pekařovým, Turnov. Výměra bude upřesněna geometrickým 
plánem. 

usnesení ZM č. 139/2006

4. Prodej pozemku v ul. B.Smetany, Turnov
ZM schvaluje prodej zbytkového pozemku parc.  č.  2297/20 zahrada o výměře 141 m2, k. ú. Turnov 
manželům Jaromíru a Šárce Mastníkovým, Turnov za cenu 350,- Kč/m2 a nákladů s prodejem spojených.

usnesení ZM č. 140/2006

5. Prodej pozemku v k. ú. Mašov u Turnova, Nad Hájkem



ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1264/2 ost. pl. o výměře cca 30 m2, k. ú. Mašov u Turnova za 
cenu 150,- Kč/m2 a veškerých nákladů manželům Zdeňku a Marii Halouskovým, Turnov. Výměra bude 
upřesněna geometrickým plánem.

usnesení ZM č. 141/2006

6. Směna a prodej pozemků - garáže v ul. 28.října, Turnov
ZM schvaluje prodej pozemků: st. p. č. 1311/41 zast. pl. paní Věře Prášilové , Turnov, st. p. č. 1313/10 
zast.  pl.  manželům  Zdeňku  a  Anně  Pozdníčkovým,  Turnov,  st.  p.  č.  1313/11  zast.  pl.  manželům 
Vladislavu  a  Marcele  Hyšmanovým,  Turnov,  st.  p.  č.  1313/12  zast.  pl.  manželům Jiřímu  a  Mileně 
Slivanským, Turnov a st. p. č. 1313/13 zast. pl. manželům Jiřímu a Janě Ulvrovým, Turnov, vše k. ú. 
Turnov za cenu 500,- Kč/m2 a úhradu veškerých nákladů s prodejem spojených.

usnesení ZM č. 142/2006

ZM schvaluje směnu pozemku st. p. č. 1313/9 zast. pl. ve vlastnictví Města za pozemek o stejné výměře 
parc. č. 1311/58 ost. pl. ve vlastnictví manželů Josefa a Elišky Cimbálových, Turnov. Veškeré náklady se 
směnou pozemků spojené uhradí vlastníci garáže.

usnesení ZM č. 143/2006

7. Směna pozemků - garáž sídliště Přepeřská
ZM schvaluje  směnu  pozemků  parc.  č.  1986/11  ost.  pl.  ve  vlastnictví  manž.  Šťastných,  Turnov  za 
pozemek parc.č. 1986/215 zast. pl., zastavěný garáží na sídlišti Přepeřská ve vlastnictví Města. Veškeré 
náklady se směnou pozemků spojené uhradí majitelé garáže.

usnesení ZM č. 144/2006

8. Bezúplatný převod spoluvlastnických podílů (1/2) pozemků u autobusového nádraží v Turnově
ZM schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnikého podílu ve výši 1/2 pozemků parc. č. 2758/20 ost. pl., p. 
č. 2758/49 ost. pl., p. č. 2758/65 ost. pl a p. č. 2758/80 ost. pl., vše k. ú. Turnov na Město Turnov od ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

usnesení ZM č. 145/2006

9. Prodej pozemků pod garážemi
ZM  schvaluje  prodej  pozemků  pod  garážemi  na  Kotlerově  nábřeží  za  podmínek  stanovených  pro 
prvomajitele a dědice garáží za cenu 500,- Kč a nákladů spojených s převodem v následujícím případě: 
st. p. č. 2747/5  zast. plocha o výměře 21 m2 - kupující Josef Mrňák, Turnov, v k. ú. Turnov.

usnesení ZM č. 146/2006

ZM schvaluje prodej  pozemků pod garážemi u bývalého škvárového hřiště a na Kotlerově nábřeží za 
cenu dle znaleckého posudku (134,- Kč/m2 u bývalého škvárového hřiště a 112,-  Kč/m2  na Kotlerově 
nábřeží) a nákladů spojených s převodem, a to pro majitele, kteří získali garáž koupí, v následujících 
případech:
st. p. č. 2748/5 zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující Petr Havel, Turnov
st. p. č. 2748/32 zast. plocha o výměře 21 m2 - kupující Jiří Dolanský, Turnov
st. p. č. 3610/66 zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující Iva Beranová, Turnov,  vše v k. ú. Turnov.  

usnesení ZM č. 147/2006

8. Otázky rozvoje města
1. Bytové zóny – majetkové kroky:  Prodej pozemků v etapě VI.B 
ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č.  1,  ppč.  2940/9 v rozvojové  lokalitě 
Hruštice, Károvsko v Etapě VI.B za cenu 1250,-Kč/m2 mezi Městem Turnov a manželi panem Václavem 
Vacíkem, bytem Petrovice, Jablonné v Podještědí a paní Pavlínou Vacíkovou, bytem Turnov, po splnění 
podmínek uvedených ve vyhlášení prodeje. 



usnesení ZM č. 148/2006

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č.2,  ppč.  2940/10 v rozvojové  lokalitě 
Hruštice, Károvsko v Etapě VI. B za cenu 1000,-Kč/ m2 mezi Městem Turnov a manželi panem JUDr. 
Janem Šimonem a paní Zdeňkou Šimonovou, oba bytem Turnov, po splnění podmínek uvedených ve 
vyhlášení prodeje. 

usnesení ZM č. 149/2006

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č. 3, ppč. 2940/11 v rozvojové  lokalitě 
Hruštice, Károvsko v Etapě VI.B za cenu 1200,-Kč/ m2 mezi Městem Turnov a  panem Robertem Břízou, 
bytem Šumburk nad Desnou, po splnění podmínek uvedených ve vyhlášení prodeje. 

usnesení ZM č. 150/2006

2. Zařazení lokality U13 do připravované Změny č. 13 ÚPSÚ Turnov
ZM schvaluje zařazení lokality U13 do připravované Změny č. 13 ÚPSÚ Turnov.

usnesení ZM č. 151/2006

V Turnově dne 11. září 2006

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
       starosta      místostarostka


