
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. ledna 2006 

1. Úvod 
ZM schválilo program zasedání dne 26. 1. 2006.

usnesení ZM č. 1/2006

2. Úpravy vyhlášek města 
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 
využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  a  nakládání  se  stavebním  odpadem  na  území  města 
Turnov.

usnesení ZM č. 2/2006

3. Rozpočet města na rok 2006
ZM schvaluje rozpočet na rok 2006 v příjmové části ve výši 383985 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 
415937 tis. Kč a financování ve výši 31952 tis. Kč.

usnesení ZM č. 3/2006  

ZM schvaluje přijetí kontokorentního úvěru v roce 2006 ve výši 10 mil. Kč od bankovního ústavu, který 
bude doporučen ZM finančním výborem, a to na základě předložených nabídek.

usnesení ZM č. 4/2006
 
ZM schvaluje přijetí investičního úvěru v roce 2006 ve výši 25 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude 
doporučen ZM finančním výborem, a to na základě předložených nabídek.

usnesení ZM č. 5/2006

4. Podněty obyvatel města
Nebylo navrženo žádné usnesení

5. Majetkové otázky
1. Prodej bytové jednotky č. 1908/3
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1908/3 s podílem na společných částech domu čp. 1906, 1907, 
1908 včetně sklepních kójí a podílu na stavebních parcelách p.č. 1660/18, 1660/19, 1660/20  ve výši 
714/39696  vzhledem k  celku  v  katastrálním území  Turnov  slečně  Petře  Křapkové  spoluvlastnickým 
podílem 1/2 a panu Miloši Jiráskovi spoluvlastnickým podílem 1/2  za kupní cenu 850 000,-Kč. 

usnesení ZM č. 6/2006

2. Prodej pozemku u Raka, Turnov
ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 1519/5 zast. pl. o výměře 15 m2 a prodej části pozemku parc. č. 
1519/6 zastavěného stavbou, jejíž výměra bude upřesněna geometrickým plánem manželům Pokorným, 
Turnov za cenu 500,- Kč/m2 a veškeré náklady s prodejem spojené.

usnesení ZM č. 7/2006



3. Prodej pozemku v areálu 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. 3610/31 zast.plocha o výměře 18 m2 - kupující manželé Lubomír a Jarmila Samešovi, Turnov
st. p. č. 3610/97 zast.plocha o výměře 23 m2 - kupující manželé Ludvík a Stanislava Korečkovi, Turnov
st. p. č. 2747/2  zast.plocha o výměře 21 m2 - kupující Květuška Holanová, Turnov
st. p. č. 2747/7  zast.plocha o výměře 21 m2 - kupující Milada Adamová, Turnov
st. p. č. 2747/10 zast.plocha o výměře 21 m2 - kupující manželé Oldřich a Blažena  Hajný, Turnov
st. p. č. 2747/11 zast.plocha o výměře 21 m2 - kupující manželé Vladimír a Marie Janatovi, Turnov, vše v 
k.ú.Turnov.

usnesení ZM č. 8/2006

ZM schvaluje prodej stavebních 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. 3610/10 zast. plocha o výměře 19 m2 - kupující Jan Šmehlík, Černčice
st. p. č. 3610/22 zast. plocha o výměře 19 m2 - kupující manželé Pavel a Jana Korečkovi, Turnov
st. p. č. 3610/44 zast.plocha o výměře 21 m2 - kupující Emilie Šumberová, Turnov
st. p. č. 2748/13 zast. plocha o výměře 20 m2 - kupující manželé  Zdeněk a  Anna Brožkovi, Turnov,  vše 
v k.ú. Turnov.

usnesení ZM č. 9/2006

4. Vykoupení objektu sousedícího s hvězdárnou na Vrchhůře
ZM schvaluje koupi objektu na st. p. č. 3367/25 a 3367/26, k. ú. Turnov vedle hvězdárny na Vrchhůře od 
Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR za cenu 20 tis. Kč.

usnesení ZM č. 10/2006

6. Otázky rozvoje města
1. Schválení změny č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, včetně schválení Obecně závazné 
vyhlášky města
ZM  bere na vědomí 
1) vyhodnocení stanovisek dotčených správních úřadů, námitek a připomínek podaných při projednání 
Návrhu Změny č. 10 ÚPSÚ Turnov, která jsou přílohou usnesení
2) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je tímto usnesením 
respektováno.

usnesení ZM č. 11/2006

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. 10 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, 
která mění funkční využití následujících lokalit: 
- Lokalita č. 43 (A10 - 1. část) - Obchodně-průmyslový areál VESECKO jih
- Lokalita č. 70 (A10 - 2. část) - Obchodně-průmyslový areál VESECKO rozšíření
- Lokalita č. 77 (B10) - Obchodně-průmyslový areál VESECKO sever.

usnesení ZM č. 12/2006

ZM  schvaluje Vymezení závazné části Změny č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, která je 
navržena v Části  druhé  Obecně  závazné vyhlášky města  č.  2/2006 ze dne  26.1.2006 o změně č.  10 
závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov.

usnesení ZM č. 13/2006



ZM  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2006 ze dne 26.1.2006 o Změně č. 10 závazné části 
Územního plánu sídelního útvaru Turnov.

usnesení ZM č. 14/2006

ZM  ukládá pořizovateli - odboru rozvoje města zabezpečit vyvěšení Obecně závazné vyhlášky města č. 
2/2006 ze dne 26.1.2006 o Změně č. 10 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Turnov, opatření 
dokumentace schvalovacími doložkami a zajištění uložení dokumentace Změny č. 10 ÚPSÚ Turnov dle 
ustanovení Stavebního zákona.

usnesení ZM č. 15/2006

2. Bytové zóny - majetkové kroky: Prodej a směna pozemků
ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č. 1 dle přílohy, který bude geometrickým 
plánem odměřen z pozemků ppč. 2934/38 a 2940/1, oba k. ú. Turnov, v rozvojové  lokalitě Hruštice, 
Károvsko v Etapě I.A za cenu 1000,-Kč/m2 mezi Městem Turnov a panem Daliborem Hamadou a paní 
Marií  Palmeovou,  oba  bytem  Turnov,  do  jejich  podílového  spoluvlastnictví,  každému  z  nich 
spoluvlastnickým podílem 1/2, po splnění podmínek uvedených ve vyhlášení prodeje. 

usnesení ZM č. 16/2006

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č. 2 dle přílohy, který bude geometrickým 
plánem odměřen z pozemků ppč. 2934/38 a 2940/1, oba k.ú. Turnov, v rozvojové  lokalitě Hruštice, 
Károvsko v Etapě I.A za cenu 1000,-Kč/m2 mezi Městem Turnov a panem Josefem Soklasou, bytem 
Valdice a paní Gabrielou Hájkovou, bytem Turnov, do jejich podílového spoluvlastnictví, každému z nich 
spoluvlastnickým podílem 1/2, po splnění podmínek uvedených ve vyhlášení prodeje. 

usnesení ZM č. 17/2006

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č. 1 dle přílohy, který bude geometrickým 
plánem odměřen z pozemku ppč. 2915/10 v k. ú. Turnov, v rozvojové  lokalitě Hruštice, Károvsko v 
Etapě III.A za cenu 1000,-Kč/m2 mezi Městem Turnov a manželi Františkem a Jaroslavou Šálkovými, 
bytem Turnov, do jejich společného jmění, po splnění podmínek uvedených ve vyhlášení prodeje. 

usnesení ZM č. 18/2006

ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na stavební pozemek č. 2 dle přílohy, který bude geometrickým 
plánem odměřen z pozemku ppč. 2915/10 v k.ú. Turnov, v rozvojové  lokalitě Hruštice, Károvsko v Etapě 
III.A za cenu 1000,-Kč/m2 mezi Městem Turnov a manželi Františkem a Jaroslavou Šálkovými, bytem 
Turnov, do jejich společného jmění, po splnění podmínek uvedených ve vyhlášení prodeje. 

usnesení ZM č. 19/2006

ZM schvaluje v lokalitě Hruštice, Károvsko směnu pozemků ppč.2870/32, 2870/33, 2870/36, 2870/37 a 
2870/40 všechny v k. ú.Turnov ve vlastnictví pana RNDr. Jana Kadrnošky, dle návrhu ORM za pozemky 
ppč.2870/14, 2870/18 a 1007/56, všechny v k. ú.Turnov ve vlastnictví Města Turnov za podmínek dle 
předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 20/2006

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci směnu pozemků ppč. 3166/1 (díl j), ppč. 3166/4 (díl k), 
vše v k. ú.Turnov ve vlastnictví manželů Pavla a Dity Janků a pozemku ppč. 3166/2 (díl l), v k. ú. Turnov 
ve vlastnictví pana Stanislava Janků dle návrhu ORM za pozemky ppč. 3164 (díl g), 3165 (díl f), 3142/1 
(díl e) a 3142/1 (díl i), všechny v k.ú.Turnov ve vlastnictví Města Turnov za podmínek dle předloženého 
návrhu. 

usnesení ZM č. 21/2006

7. Ostatní podněty a informace
Podpora kulturních aktivit - konečné vyúčtování finančních příspěvků na kulturní aktivity



ZM ruší usnesení ZM č. 201/2005 ve věci finanční zálohy na festival Modrý kocour - storno zálohy. 
usnesení ZM č. 22/2006

ZM schvaluje přidělení částky 11.500 Kč na akci Staročeské trhy. 
usnesení ZM č. 23/2006

V Turnově dne 31. ledna 2006

Ing. Jaromír Pekař PhDr. Hana Maierová
  místostarosta      místostarostka


