
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 27. dubna 2006 

1. Úvod
ZM schválilo program zasedání dne 27. 4. 2006.

usnesení ZM č. 52/2006

2. Otázky rozvoje města
1. Bytové zóny - majetkové kroky, koupě a směna pozemků
ZM schvaluje v lokalitě Hruštice, Károvsko směnu pozemků pč. 2915/62, 2915/13 a 2915/54, vše k. ú. 
Turnov, o celkové výměře 744 m2, ve vlastnictví manželů Jiřího a Olgy Červových, dle návrhu ORM za 
pozemky ppč. 2915/64 a 2915/65, vše v k. ú. Turnov, o celkové výměře 134 m2, ve vlastnictví Města 
Turnov. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků doplatí Město Turnov po podpisu Směnné smlouvy na 
bankovní účet výše uvedených vlastníků. Z nákladů na geometrický plán č. 3028-8/2006-1 uhradí výše 
uvedení vlastníci poměrnou část.

usnesení ZM č. 53/2006

ZM schvaluje  v  lokalitě   Hruštice,  Károvskov  odkoupení  pozemku určeného  regulačním plánem na 
komunikaci  ppč. 2915/61, orná půda, k. ú. Turnov, ve vlastnictví  pana Stanislava Peldy za cenu 81,-
Kč/m2.

usnesení ZM č. 54/2006

2. Ukončení pořizování Změny č. 12 - KAMAX Územního plánu sídelního útvaru Turnov 
ZM  schvaluje ukončení dalšího pořizování Změny č. 12 - KAMAX Územního plánu sídelního útvaru 
Turnov.

usnesení ZM č. 55/2006

3. Kontrolní zpráva Střelnice
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a v této otázce ukládá:
-  přijmout  taková  opatření,  která  by  na  nově  zahajované  stavbě  znemožnila  opakování  podobných 
nedostatků a informovat ZM o těchto opatřeních na jeho červnovém zasedání
- stanovit jasné a přímé odpovědnosti všech pracovníků, kteří budou stavbu řídit a zajišťovat
- umožnit účast člena kontrolního výboru na kontrolních dnech konaných na stavbě
- projednání zprávy kontrolního výboru finančním výborem 

usnesení ZM č. 56/2006

4. Majetkové otázky
Prodej pozemků v průmyslové zóně Vesecko
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 698/33 ost. pl., k. ú. Daliměřice označený v  Regulačním 
plánu č.  2  města  Turnov -  Obchodně-průmyslový areál  Vesecko jako díl  N 3 manželům Jindřichu a 



Václavě  Svobodovým,  Turnov  za  cenu  500,-  Kč/m2.  Podmínkou prodeje  je  doložení  pravomocného 
usnesení  Okresního  soudu  v  Semilech  o  částečném zastavení  řízení  č.j.  8C  426/2003  na  předmětný 
pozemek.

usnesení ZM č. 57/2006

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků st. p. č. 874 zast. pl. a částí 
p. p. č. 702/1 ost. pl. a p. p. č. 702/3 ost. pl., k. ú. Daliměřice v souladu se Změnou č. 11 ÚPSÚ na 
rozšíření průmyslového areálu Vesecko s manžely Jindřichem a Václavou Svobodovými, Turnov za cenu 
500,- Kč/m2 s tím, že kupní smlouva bude za navržených podmínek uzavřena nejpozději do 30.4.2008.

usnesení ZM č. 58/2006

ZM bere na vědomí uzavření Dohody o finanční spoluúčasti na přeložce vodovodu v průmyslovém areálu 
Vesecko mezi VHS Turnov a manželi Svobodovými za navržených podmínek. 

usnesení ZM č. 59/2006

5. Příspěvek na odkanalizování
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na kanalizaci dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 60/2006

ZM ukládá odboru životního prostředí zpracovat podrobná pravidla pro čerpání a vyplácení příspěvku dle 
předloženého materiálu a předložit je ZM ke schválení na příštím zasedání.

usnesení ZM č. 61/2006

6. Podněty obyvatel města
Nebylo navrženo žádné usnesení. 

7. Spolupráce obcí v Libereckém kraji
"Český sever - Český ráj" krajina mnoha tváří
ZM souhlasí s realizecí projektu Český sever - Český ráj za podmínek uvedených v návrhu a ukládá Ing. 
Hejdukovi zabezpečit veškeré potřebné kroky k realizaci projektu.

usnesení ZM č. 62/2006

8. Počet členů budoucího zastupitelstva
ZM stanovuje na volební období 2006/2010 počet členů ZM 27.

usnesení ZM č. 63/2006

9. Ostatní podněty a informace
Příspěvky sportovním subjektům
ZM  schvaluje  finanční  příspěvky  na  sportovní  aktivity  z  položky  rozpočtu  "Tělovýchovná  činnost, 
příspěvky sportovním organizacím" dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 64/2006

Vyhlášky Městské policie Turnov
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 12/2006 o zřízení obecní policie a ruší stávající vyhlášky o 
městské policii.

usnesení ZM č. 65/2006



Žádost o půjčku k zajištění projektu podpořeného z Interreg IIIA
ZM schvaluje půjčku ve výši 160.000- Kč Spolku přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 
na  zajištění  financování  projektu  Interpreteční  hudební  dílna  mladých  "Hudba  je  radost",  který  byl 
podpořen z Fondu malých projektů Interreg IIIA.

usnesení ZM č. 66/2006

Smlouva o partnerské spolupráci s Idar-Obersteinem
ZM schvaluje  partnerskou spolupráci města Turnov s německým městem Idar - Oberstein a pověřuje 
starostu ing. Milana Hejduka podpisem partnerské smlouvy.

usnesení ZM č. 67/2006

V Turnově dne 4. května 2006

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
       starosta            místostarostka


