
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 28. června 2007 

Úvod
ZM schválilo program jednání se změnou dle návrhu.

Usnesení ZM č. 88/2007

K bodu č. 1/ Projektový záměr Libereckého kraje
ZM Turnova žádá Zastupitelstvo Libereckého kraje o pozastavení integrace škol  Obchodní akademie a 
Hotelová škola Turnov  a Integrované střední školy Turnov do doby dopracování projektového záměru 
“Podnikatelské inovační a vzdělávací centrum a inkubátor Turnov”.

Usnesení ZM č. 89/2007

ZM souhlasí se zapojením Města Turnova do projektového záměru Libereckého kraje "Podnikatelské 
inovační a vzdělávací centrum a inkubátor Turnov"  pověřuje PhDr. Maierovou a Bc. Brože dalším 
jednáním v této záležitosti a ukládá jim podávat ZM průběžné informace.

Usnesení ZM č. 90/2007

K bodu č. 2/ Čistá Jizera
ZM souhlasí s účastí Města Turnov v projektu Čistá Jizera v plném rozsahu dle předloženého návrhu. V 
této souvislosti ukládá OSM v termínu do konce listopadu 2007 předložit přehled nutných doprovodných 
investic.

Usnesení ZM č. 91/2007

K bodu č. 3/ Územní plán
ZM schvaluje způsob hlasování o Zadání Změny č. 13 Územního plánu sídelního útvaru Turnov 
samostatně tímto způsobem:
a) hlasování o zadání rozšíření zaústění a zobousměrnění ulice Markovy do Zadání Změny č. 13 

Územního plánu sídelního útvaru Turnov
b) hlasování o zadání Severozápadního obchvatu do Zadání Změny č. 13 Územního 

plánu sídelního útvaru Turnov.
Usnesení ZM č. 92/2007

ZM schvaluje doplnění v bodě N o zpracování variant řešení Severozápadní komunikace v úseku mezi 
ulicemi Palackého a Žižkova.

Usnesení ZM č. 93/2007

ZM schvaluje Zadání Změny č. 13 Územního plánu sídelního útvaru Turnov v Markově ulici dle 
předloženého návrhu v příloze č. 1.

Usnesení ZM č. 94/2007



ZM schvaluje Zadání Změny č. 13 Územního plánu sídelního útvaru Turnov - nové trasování odlehčovací 
Severozápadní komunikace dle předloženého návrhu v příloze č. 1 s doplněním v bodě N.

Usnesení ZM č. 95/2007

ZM schvaluje Ing. Jindřicha Jeníčka jako určeného zastupitele pro územně plánovací činnosti pro Město 
Turnov.

Usnesení ZM č. 96/2007

K bodu č. 4/ Příspěvky občanů
Nebylo přijato žádné usnesení

K bodu č. 7/ Společenské centrum Střelnice
ZM bere na vědomí aktuální informace o průběhu výstavby "Společenského centra Střelnice" - o průběhu 
financování stavby, o čerpání rozpočtové rezervy, termínech dokončení stavby a zprovoznění objektu a 
souhlasí s uvedenými postupy schválenými radou města.

Usnesení ZM č. 97/2007

K bodu č. 5/ Finanční záležitosti
1. Závěrečný účet Města Turnova za rok 2006
ZM souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2006 a schvaluje závěrečný účet Města 
Turnov za rok 2006 včetně návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2006 a 
stanoviska Města k tomuto návrhu, a to s výhradou. 
ZM přijímá tato opatření:
- ZM přijímá nápravná opatření uvedená ve stanovisku Města Turnov k návrhu zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření č.j. SM/obce/53 u Města Turnov za rok 2006
- nedostatky obsažené v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Turnov za 
rok 2006, které lze odstranit (viz. stanovisko města k návrhu zprávy), budou odstraněny do 30. 
11. 2007
- Město Turnov zašle KÚLK písemnou zprávu o plnění přijatých opatření do 

10.12. 2007.
Usnesení ZM č. 98/2007

ZM projednalo závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2006, a to Vodohospodářského sdružení 
Turnov a Mikroregionu Jizera.

Usnesení ZM č. 99/2007

2. Plnění rozpočtu k 31. 5. 2007
ZM bere na vědomí plnění rozpočtu Města Turnov k 31. 5. 2007 v příjmech ve výši 156155 tis. Kč, ve 
výdajích ve výši 172277 tis. Kč a ve financování ve výši 16122 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 100/2007

3. Rozpočtové změny č. 3 na rok 2007
ZM schvaluje rozpočtové změny č. 3 na rok 2007, a to zvýšení příjmů o 6687 tis. Kč, tj. celkové příjmy 
činí 385206 tis. Kč, zvýšení výdajů o 10202 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 416090 tis. Kč a zvýšení 
financování o 5200 tis. Kč, tj. celkové financování činí 30884 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 101/2007
4. Úvěry
ZM schvaluje na financování Synagogy přijetí revolvingového úvěru v roce 2007 ve výši 6 mil. Kč od 
bankovního ústavu, který bude doporučen ZM hodnotící komisí, a to na základě předložených nabídek.

Usnesení ZM č. 102/2007



ZM schvaluje na financování kapitálových výdajů - investiční transfer VHS, příplatek mimo základní 
kapitál KCT, s. r. o. a komunikace v roce 2007 a 2008 přijetí dlouhodobého úvěru od bankovního ústavu, 
který bude doporučen ZM hodnotící komisí, na základě předložených nabídek, a to ve variantě:
- 40 mil. Kč 
- 60 mil. Kč 

Usnesení ZM č. 103/2007

5. Finanční záležitosti - žádost o půjčku k zajištění projektu podpořeného z Interreg IIIA
ZM schvaluje půjčku ve výši 140 000,--Kč Spolku přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a 
Sychrov na zajištění financování projektu Interpretační hudební dílna mladých "Antonín Dvořák pro 
mladé interprety", který byl podpořen z Fondu malých projektů INTERREG III A.

Usnesení ZM č. 104/2007
6. Finanční dar
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Mgr. Otakaru Špetlíkovi dle návrhu.

Usnesení ZM č. 105/2007

K bodu č. 6/ Majetkové záležitosti
1. Bytová zóna Hrušitce, Károvsko - Etapa I. A - prodej pozemku p. č. 2940/12, k. ú. Turnov
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2940/12, k. ú. Turnov v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko v 
etapě I. A do podílového spoluvlastnictví panu Bc. Petru Braunovi, Liberec a sl. Pavlíně Šálkové, Turnov, 
každému jednu ideální polovinu, za kupní cenu 956 600,--Kč.

Usnesení ZM č. 106/2007

2. Prodej pozemků v ul. Antonína Dvořáka, Turnov
Bod stažen z jednání ZM.

3. Bytová zóna Hruštice - Károvsko, směna a prodej pozemků
ZM ruší usnesení ZM č. 20/2006 ze dne 26. 1. 2006.

Usnesení ZM č. 107/2007

ZM schvaluje v lokalitě Hruštice, Károvsko směnu pozemků p. č. 2870/32, 2870/33, 2870/37 a 2870/40, 
k. ú. Turnov ve vlastnictví pana RNDr. Jana Kadrnošky, Turnov za pozemek p. č. 2870/18, k. ú. Turnov 
ve vlastnictví Města Turnov a doplatek ve výši 26 722,--Kč ze strany Města.

Usnesení ZM č. 108/2007

4. Obslužná komunikace Durychov
ZM schvaluje záměr investice "prodloužení komunikace Křišťálová" v max. výši 430 tis. Kč včetně DPH, 
které budou vlastníkům dotčených pozemků na základě budoucí uzavřené smlouvy uhrazeny z rozpočtu 
Města v roce 2008.

Usnesení ZM č. 109/2007

5. Informace o kapitole rozpočtu OSM - Projekty
ZM bere na vědomí čerpání fin. prostředků v rozpočtové kapitole projekty OSM.

Usnesení ZM č. 110/2007

K bodu č. 8/ MAS Turnovsko
ZM schvaluje smlouvu o partnerství mezi Městem Turnov a MAS Turnovsko.

Usnesení ZM č. 111/2007

K bodu č. 9/ Ostatní podněty a informace
Smlouva o smlouvě budoucí s TJ Turnov
ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Turnov a TJ Turnov dle návrhu.

Usnesení ZM č. 112/2007



V Turnově dne 9. července 2007

 PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
starostka Města Turnova místostarosta Města Turnova


