
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. května 2007 

Úvod
ZM schválilo program jednání dne 24. května 2007.

Usnesení ZM č. 76/2007

K bodu č. 1/ Zahraniční spolupráce
ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků na zahraniční aktivity z položky rozpočtu  Komise pro 
zahraniční spolupráci dle předloženého návrhu.

Usnesení ZM č. 77/2007

K bodu č. 2/ Zdravotně sociální služby Turnov
ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov.

Usnesení ZM č. 78/2007

ZM bere na vědomí "Výroční zprávu příspěvkové organizace Zdravotně sociálních služeb Turnov".
Usnesení ZM č. 79/2007

ZM bere na vědomí "Výroční zprávu příspěvkové organizace Dětského centra Turnov".
Usnesení ZM č. 80/2007

K bodu č. 3/ Majetkové záležitosti
1. Převody majetku - průmyslová zóna Vesecko
ZM schvaluje účast Města Turnov na zajištění právní pomoci obci Žďárek ve věci sporu s Dr. J. 
Kamerlander.

Usnesení ZM č. 81/2007

ZM schvaluje prodej části pozemků  parc.č. 698/33, st.p.č. 867 a st.p.č. 868, k.ú. Daliměřice včetně 
staveb v souladu s regulačním plánem č.2 města Turnov - obchodně průmyslový areál Vesecko, označené 
jako sekce P 1 do vlastnictví pana Vladimíra Neumanna, Turnov za cenu 18 500 000,- Kč.
Podmínkou prodeje je doložení písemného souhlasu Pozemkového úřadu v Semilech o vzdání se 
restitučního nároku a předložení pravomocného usnesení Okresního soudu v Semilech o částečném 
zastavení soudního řízení, týkajícího se pozemků schválených k prodeji.

Usnesení ZM č. 82/2007

2. Prodej pozemků - areál firmy POLPUR s. r. o.
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 1890/3, části parc.č. 1902/5 a části parc.č. 1908/3, k.ú. Turnov do 
vlastnictví společnosti POLPUR s.r.o. za cenu 750,- Kč/m2 a veškerých nákladů s převodem spojených.

Usnesení ZM č. 83/2007

3. Prodej pozemku v ul. Na Vršku, Daliměřice
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 979/1, k.ú. Daliměřice do vlastnictví p. Martina Divily, 
Daliměřice, Turnov a části pozemku parc.č. 979/1, k.ú. Daliměřice do vlastnictví Daniely Karasové, 



Modřišice za cenu 320,- Kč/m2 a veškerých nákladů s prodejem spojených dle návrhu. Jednotlivé části 
prodávaných pozemků budou upřesněny geometrickým plánem.

Usnesení ZM č. 84/2007

4. Bezúplatný převod spoluvlastnictví
ZM schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnických podílů k nemovitostem - p.p.č. 
2758/49 A 2758/80 v obci a k.ú. Turnov, č.j. UZSVM/HSM/968/2006-HSMU na Město Turnov od ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení ZM č. 85/2007

5. Bezúplatný převod majetku
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 715/3 v k.ú, Daliměřice
od společnosti Kadlec s. r. o. do vlastnictví Města Turnov a pověřuje starostku města Turnova  podpisem 
smlouvy o smlouvě budoucí.

Usnesení ZM č. 86/2007

K bodu č. 4/ Školství
ZM nesouhlasí s dosavadním průběhem optimalizace sítě středních škol v Turnově a žádá Krajské 
zastupitelstvo Libereckého kraje o přehodnocení svého usnesení č. 115/07/ZK ze dne 24. 4. 2007 v části 
týkající se změn vzdělávací soustavy na Turnovsku.
ZM Turnov žádá o vypuštění bodu č. 27 z projednávání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 5. 2007 
s tím, aby navrhovaný proces optimalizace v Turnově byl pozastaven a pokračoval až po podrobné 
analýze a objektivním zdůvodnění nutnosti optimalizačních kroků.
Tímto nedojde k narušení “Záměru změn ve vzdělávací nabídce středních škol Libereckého kraje”.

Usnesení ZM č. 87/2007

K bodu č. 5/ Příspěvky občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu č. 6/ Diskuse, podněty
Nebylo přijato žádné usnesení.

V Turnově dne 25. května 2007

   Ing. Jaromír Pekař Aleš Hozdecký
místostarosta Města Turnova místostarosta Města Turnova


