
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnova 

dne 28. srpna 2008

K bodu č. 1/Úvod
usnesení     Usnesení ZM č. 149/2008
ZM schválilo program jednání ze dne 28. srpna 2008 bez připomínek.
(Hlasování: 18/0/0)

K bodu č. 2./Rekonstrukce ul. 5. května
usnesení     Usnesení ZM č. 150/2008 
ZM schvaluje návrh řešení rekonstrukce ulice 5. května ve variantě s kruhovou křižovatkou ulic 
5. května - Husova - Kinského s doplněním dle připomínek - rozšíření místa pro parkování u pekárny 
Mikula, úprava chodníku u urnového háje, rozšíření křižovatky u nemocnice.
(Hlasování: 19/0/0)

K bodu č. 3/Majetkové záležitosti
1. Pokračování v projektové dokumentaci na rekonstrukci výpravní budovy vlakového nádraží
usnesení Usnesení ZM č. 151/2008
ZM bere na vědomí informace o problematice 2. etapy projektu dopravního terminálu, tj. rekonstrukce 
budovy vlakového nádraží a ukládá PhDr. Maierové a L. Těhníhové předložit problematiku doplněnou 
dle diskuse na příští jednání ZM. 
(Hlasování: 16/0/3)

2. Hrad Valdštejn - Obnova Nového paláce na III. skalním bloku včetně stabilizace skalního
podloží - 1. a 2. etapa
usnesení     Usnesení ZM č. 152/2008
ZM schvaluje realizaci akce „Hrad Valdštejn - Obnova Nového paláce na III. skalním bloku včetně 
stabilizace skalního podloží – 1. a 2. etapa“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí 
500 tis. Kč z rozpočtových nákladů Města na této akci v roce 2009.
(Hlasování: 18/1/0)

3. Směna pozemků – městský park
usnesení     Usnesení ZM č. 153/2008
ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 534 zahrada o výměře 638 m2, k. ú. Turnov z vlastnictví 
Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov za pozemek parc. č. 536/1 zahrada o výměře 582 m2, k. ú. 
Turnov z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje, správy příspěvkové organizace 
Muzea Českého ráje v Turnově. Hodnota rozdílu ve výměrách pozemků bude Městem Turnov dorovnána 
dle znaleckého posudku.
(Hlasování: 18/1/0)



4. Vykoupení části chodníku v ul. Přepeřská
usnesení     Usnesení ZM č. 154/2008
ZM schvaluje vykoupení části pozemku parc. č. 2037/1, k. ú. Turnov, na které je vybudován chodník od 
soukromých vlastníků Hany Beranové, Hodkovice n. Mohelkou (1/3), Jiřiny Hakenové, Turnov (1/3) a 
Ing. Vlastimila Janečka, Hodkovice n. Mohelkou (1/3) do vlastnictví Města Turnov za cenu 80,-- Kč/m2 a 
veškerých nákladů s převodem spojených. Výměra pozemku musí být upřesněna geometrickým plánem.
(Hlasování: 19/0/1)

K bodu č. 4/Politika územního rozvoje ČR
usnesení     Usnesení ZM č. 155/2008
ZM bere na vědomí zprávu o návrhu Politiky územního rozvoje České republiky 2008 s tímto 
stanoviskem: ZM Turnova požaduje zanést do PUR ČR řešení R 35 ve variantách koridorů, které 
zpracovává KÚLK v rámci příprav ZUR LK a stanovit konečný koridor až po multikriteriálním 
vyhodnocení a veřejné diskusi.
(Hlasování: 15/0/4)

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

K bodu č. 6/ Zákon o územně správním členění státu
usnesení     Usnesení ZM č. 156/2008
ZM bere na vědomí informace o problematice přípravy nového zákona o územně správním členění státu, 
z výše uvedených důvodů preferuje variantu samostatný okres Turnov, popř. ORP Turnov jako součást 
okresu Liberec s požadavkem zakotvení pracovišť okresních institucí státní správy v Turnově v 
připravovaném zákoně. V tomto smyslu ukládá starostce a tajemníkovi dále jednat s MVČR a s okolními 
obcemi.
(Hlasování: 17/0/1)

K bodu č. 7/Záležitosti kultury a školství
1. Dohoda s Židovským muzeem Praha Muzeem Českého ráje Turnov
usnesení     Usnesení ZM č. 157/2008
ZM schvaluje Dohodu o garanci zápůjčky - rámcovou smlouvu o výpůjčce s Židovským muzeem Praha.
(Hlasování: 18/0/0)

usnesení     Usnesení ZM č. 158/2008
ZM schvaluje Dohodu o garanci zápůjčky - rámcovou smlouvu o výpůjčce s Muzeem Českého ráje 
Turnov.
(Hlasování: 18/0/0)

2. Změna zřizovací listiny ZUŠ Turnov
usnesení     Usnesení ZM č. 159/2008
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy Turnov, náměstí Českého ráje 5.
(Hlasování: 18/0/0)

3. Národní divadelní přehlídka studentského divadla
usnesení     Usnesení ZM č. 160/2008
ZM podporuje podání žádosti na pořádání Národní přehlídky studentského divadla od roku 2009, je 
připraveno ji podpořit finančními prostředky do výše 100.000 Kč a ukládá předložit žádost se 
spolupořadatelstvím KCT, s. r. o. a projednat záměr a organizační zajištění akce s kulturní komisí.
(Hlasování: 18/0/1)



K bodu č. 8/Ostatní, diskuze, podněty zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení

V Turnově dne 3. sprna 2008

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


