
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. března 2006 

1. Úvod
ZM schválilo program zasedání dne 30. 3. 2006.

usnesení ZM č. 24/2006

2. Finanční otázky
1. Kontokorentní úvěr
ZM schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od ČSOB, a. s. , a to bez zajištění.

usnesení ZM č. 25/2006 

2. Prodej pohledávek
ZM schvaluje prodej pohledávek dle návrhu firmě Profin 33  za částku 40 tis. Kč.

usnesení ZM č. 26/2006 

3. Člen finančního výboru
ZM jmenuje členem finančního výboru paní Ing. Šárku Těšinovou.

usnesení ZM č. 27/2006 

4. Rozpočtová změna č. 1 na rok 2006
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2006 dle předloženého návrhu. Po této rozpočtové změně 
zůstávají celkové výdaje ve výši 415937 tis. Kč, příjmy ve výši 383985 tis. Kč a financování ve výši 
31952 tis. Kč.

usnesení ZM č. 28/2006  

3. Příspěvky cizím
Příspěvky spádovým obcím
ZM  schvaluje rozdělení dotací do veřejných rozpočtů územní úrovně dle návrhu.
ZM pověřuje Ing. Pekaře zabezpečit sepsání dohody o dodržování účelovosti dotace vč. její kontroly.

usnesení ZM č. 29/2006 

4. Příspěvky na kulturu a památky
1. Příspěvek na kulturní činnost 2006
ZM schvaluje finančních příspěvky na kulturní  akce a činnost  kulturních spolků z položky rozpočtu 
"Spolky + kulturní akce" dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 30/2006

2. Rozdělení státní finanční podpory Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPZ na rok 2006
ZM schvaluje  rozdělení  finančních  prostředků z  Programu regenerace  MPZ na  rok  2006  a  položky 
Památková zóna a ochrana památek v rámci rozpočtu Města, a to:
Radnice čp.1 (vlastník  Město  Turnov)  -  celkový objem prací  v  roce 2006 činí  1.800.000 Kč.  Bude 



provedena  obnova fasády objektu.  Jednotlivé  podíly  jsou  tyto:  900.000 Kč  z  prostředků vlastníka  a 
900.000 Kč z prostředků Programu regenerace MPZ.
Kostel Narození Panny Marie (vlastník Římskokatolická farnost-děkanství Turnov) - celkový objem prací 
v roce 2006 činí 390.915 Kč. Bude provedena druhá etapa opravy a restaurování tří oken. Jednotlivé 
podíly  jsou tyto:  60.915 Kč z  prostředků vlastníka,  80.000 Kč z  prostředků z  Města,  250.000 Kč z 
prostředků Programu regenerace MPZ.

usnesení ZM č. 31/2006 

5. Výstavba a rekonstrukce kanalizací
Akce VHS
ZM bere na vědomí aktuální informace o současném i očekávaném průběhu  investičních  akcí VHS 

Turnov. 
usnesení ZM č. 32/2006

6. Příspěvek na odkanalizování
Nebylo přijato žádné usnesení. 

7. Majetkové otázky
1. Prodej pozemků v průmyslové zóně Vesecko
Nebylo přijato žádné usnesení - staženo z programu jednání.

2. Prodej pozemků u obchodního domu VESNA, Havlíčkovo náměstí
ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 1461/3 ost. pl., p. č. 1461/4 ost. pl. a p. č. 3877/6 ost. pl., k. ú. 
Turnov společnosti VESNA, a.s. Pardubice za cenu 750,- Kč/m2.

usnesení ZM č. 33/2006

3. Majetkové vyrovnání - ul. Pekařova
ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 2667/16 ost. pl. a parc. č. 2667/16 ost. pl., k. ú. Turnov (část 
Pekařovy ul.) ve vlastnictví pí.Boudové, Turnov za stejnou část pozemku parc. č. 2585/2, k. ú. Turnov ve 
vlastnictví města, která musí být geometricky zaměřena. Veškeré náklady se směnou spojené bude hradit 
Město.  

usnesení ZM č. 34/2006

4. Darování pozemků v k. ú. Daliměřice
ZM schvaluje převzetí podílu ve výši 1/42 pozemků p. č. 764/50 ostatní plocha, p. č. 764/67 tr. travní 
porost a p. č. 764/68 tr.travní porost, k. ú. Daliměřice formou daru od Libereckého kraje. 

usnesení ZM č. 35/2006

5. Prodej pozemků pod garážemi
ZM schvaluje prodej pozemků pod garážemi u bývalého škvárového hřiště a na Kotlerově nábřeží za 
podmínek  stanovených  pro  prvomajitele  a  dědice  garáží   za  cenu  500,-  Kč  a  nákladů  spojených  s 
převodem, v následujících  případech: 
st. p. č. 3610/8  zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující Roman Hudeček a Ivan Hudeček, Turnov
st. p. č. 3610/30 zast. plocha o výměře 22 m2  - kupující Jiří Soustružník, Turnov
st. p. č. 3610/54  zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé Jiří a Jaroslava Kučerovi, Turnov
st. p. č. 3610/74 zast. plocha o výměře 19 m2 - kupující Jindřich Bada, Turnov
st. p. č. 2747/14 zast. plocha o výměře 21 m2 - kupující Stanislav Kareš, Turnov,  vše v k. ú.Turnov.

usnesení ZM č. 36/2006



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. 3610/38 zast. plocha o výměře 18 m2 - kupující manželé František a Lidmila Hakenovi, Turnov
st. p. č. 3610/59 zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující Miroslav Švarc, Turnov
st. p. č. 3610/61 zast. plocha o výměře 21 m2 - kupující Miloslava Balšánková, Turnov
st. p. č. 3610/104 zast. plocha o výměře 28 m2, st. p. č. 3610/111 zast. plocha o výměře 7 m2 a podíl 
77/138 st. p. č. 3610/100 ve vlastnictví Města - kupující manželé Milan a Marcela Kroupovi, Turnov
st. p. č. 3610/112 zast. plocha o výměře 6 m2 a podíl  77/138 st. p. č. 3610/99 ve vlastnictví Města - 
kupující Vladimír Rieger, Turnov
st. p. č. 2748/29 zast. plocha o výměře 19 m2 - kupující Josef Kurfirst, Turnov
st. p. č. 2748/33 zast. plocha o výměře 19 m2 - kupující Zdeněk a Marie Lesinovi, Turnov,  vše v k. 
ú.Turnov.

usnesení ZM č. 37/2006

6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

usnesení ZM č. 38/2006

7. Zrušení Vyhlášky Města Turnova č. 8/91 o udržování čistoty ve městě
ZM ruší Vyhlášku Města Turnova č. 8/91 o udržování čistoty ve městě bez náhrady.

usnesení ZM č. 39/2006

8. Informace o jednotlivých kapitolách rozpočtu 2006 OSM
Nebylo navrženo žádné usnesení.

8. Podněty obyvatel města
Nebylo navrženo žádné usnesení.

9. Činnost kontrolního výboru v roce 2005
1. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM za rok 2005
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM za rok 2005.

usnesení ZM č. 40/2006 

2. Odměny členům výborů ZM
Nebylo přijato žádné usnesení. 

10. Otázky ORM
1. Bytové zóny - majetkové kroky: prodej a směna pozemků
ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č. 3 v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko 
v Etapě I A, označený geometrickým plánem jako ppč. 2934/47, k. ú Turnov, za cenu 1000,-Kč/m2 mezi 
Městem Turnov a panem Romanem Rakoušem, bytem Turnov, do jeho výhradního vlastnictví, po splnění 
podmínek uvedených ve vyhlášení prodeje. 

usnesení ZM č. 41/2006 

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č. 1 v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko 
v Etapě I.A, označený geometrickým plánem jako ppč. 2934/46, k. ú Turnov, za cenu 1000,-Kč/m2 mezi 
Městem Turnov a panem Daliborem Hamadou, bytem Turnov, do jeho výhradního vlastnictví, po splnění 



podmínek uvedených ve vyhlášení prodeje. Tímto usnesením se ruší a nahrazuje usnesení ZM 16/2006 ze 
dne 26.1.2006.

usnesení ZM č. 42/2006 

ZM schvaluje v lokalitě Hruštice, Károvsko směnu pozemků ppč. 2870/41, 2870/42, 2870/43, 2870/45, 
2870/46 a 2870/47, všechny v k. ú.Turnov, o celkové výměře 1645 m2, ve vlastnictví paní Vítězslavy 
Bosákové a paní Jitky Malé, dle návrhu ORM za pozemek ppč. 2870/13, v k. ú.Turnov, o celkové výměře 
860 m2, ve vlastnictví Města Turnov. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 176 269,- Kč 
doplatí  Město  Turnov  po  podpisu  Směnné  smlouvy  na  bankovní  účet  výše  uvedených  vlastníků. 
Geometrický plán č. 3009-2/2006-2 uhradí výše uvedení vlastníci a Město Turnov rovným dílem.

usnesení ZM č. 45/2006

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemku určeného regulačním plánem na 
komunikaci ppč. 3145/6, orná půda, k. ú. Turnov, od p. Jaroslava Lhotáka a ing. Lenky Lebedové za cenu 
81,-Kč/m2. 

usnesení ZM č. 46/2006

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemku určeného regulačním plánem na 
komunikaci ppč. 3145/7, orná půda, k. ú. Turnov, od paní Ivy Lhotákové za cenu 81,-Kč/m2.

usnesení ZM č. 47/2006 

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemků určených regulačním plánem na 
komunikaci ppč. 3162/7, travní porost, ppč. 3162/8, travní porost, ppč. 3162/9, travní porost, vše k. ú. 
Turnov, od ing. Ondřeje a Aleny Zummerových za cenu 81,-Kč/m2. 

usnesení ZM č. 48/2006

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemku určeného regulačním plánem na 
komunikaci ppč. 3162/10, travní porost, ppč. 3162/11, travní porost, ppč. 3162/12, travní porost, vše k. ú. 
Turnov, ve vlastnictví paní Andrey Vaníkové za cenu 81,-Kč/m2.

usnesení ZM č. 49/2006

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemku určeného regulačním plánem na 
komunikaci ppč. 3161/6, orná půda, k. ú. Turnov, od Mgr. Pavla Podzimka a Mgr. Heleny Podzimkové za 
cenu 81,-Kč/m2.

usnesení ZM č. 50/2006 

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemku určeného regulačním plánem na 
komunikaci ppč. 3161/5, orná půda, k. ú. Turnov, ve vlastnictví Jana a Jany Kalousových za cenu 81,-
Kč/m2.

usnesení ZM č. 51/2006

2.  Písemná  informace  o  akcích  ORM  v  roce  2006  -  územní  plánování,  projektová  dokumentace  a 
investice
Nebylo navrženo žádné usnesení.

3. Výstavba Střelnice - přijatá usnesení
Nebylo přijato žádné usnesení

11. Ostatní podněty a informace
Nebylo navrženo žádné usnesení. 



V Turnově dne 31. března 2006

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
       starosta       místostarostka


