
ZÁPIS
Zastupitelstva Města Turnova
ze zasedání dne 25. září 2008 

K bodu č. 1/ Úvod
usnesení     Usnesení ZM č. 161/2008
ZM schválilo program jednání 25. září 2008 dle návrhu bez připomínek.
(Hlasování: 17/0/0)

K bodu č. 2/ Prezentace řešení rekonstrukce ulice Zborovské
usnesení     Usnesení ZM č. 162/2008
ZM schvaluje návrh řešení rekonstrukce ulice Zborovské s připomínkami: vytvoření zeleného pásu v 
úseku podél OAHŠ a provedení křižovatek bez zvýšeného povrchu.
(Hlasování: 14/0/4)

K bodu č. 3/ Park Šetřilovsko - I. etapa
usnesení     Usnesení ZM č. 163/2008
ZM bere na vědomí prezentaci projektu "Proměna Šetřilovských parků, I. etapa - vstupní části do 
Metelkových sadů" a souhlasí s dopracováním PD o části mezi pomníkem J. Metelky a modřínovou alejí.
(Hlasování: 17/0/0)

Žádosti v rámci operačních programů
usnesení     Usnesení ZM č.  164/2008
ZM schvaluje podání žádostí na Rekonstrukci zeleně v areálu Gymnázia v Turnově, Školní zahradu u ZŠ 
ve Skálově ulici v Turnově a na projekt Péče o stromy na vybraných plochách v katastru města Turnov v 
rámci Operačního programu životního prostředí Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, 
oblast podpory 6.5, Podpora regenerace urbanizované krajiny a v případě získání dotace souhlasí s 
10-15% dofinancováním projektů včetně jejich realizace v případě uzavření smlouvy o poskytnutí 
finančního příspěvku.
(Hlasování: 17/0/0)

usnesení     Usnesení ZM č.  165/2008
ZM schvaluje podání žádosti na Revitalizaci vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem v rámci Operačního 
programu životního prostředí Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 
Optimalizace vodního režimu krajiny a v případě získání dotace souhlasí s 10-15 % dofinancováním 
projektů včetně jejich realizace v případě uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
(Hlasování: 17/0/0)



K bodu č. 4/ FOKUS - projekt
FOKUS Turnov - projekt
usnesení     Usnesení ZM č. 166/2008
ZM bere na vědomí informaci o projektu "Středisko pracovní rehabilitace duševně nemocných a 
zdravotně postižených v Turnově" a schvaluje spoluúčast Města Turnov na dofinancování tohoto projektu 
ve výši 7,5 % z celkových investičních nákladů 
tj. cca 1 500 000,-- Kč.
(Hlasování: 17/0/0)

FOKUS Turnov - prodej čp. 256, ul. Tázlerova, Turnov
usnesení     Usnesení ZM č. 167/2008
ZM schvaluje prodej domu čp. 256, Turnov s pozemky parc.č. 164, 165, 166, k.ú. Turnov pro
sdružení FOKUS TURNOV za cenu 2 452 tis. Kč a to smlouvou o budoucí kupní smlouvě s časovým 
omezením do konce r. 2011.
(Hlasování: 17/0/0)

K bodu č. 5/ Dopravní terminál
usnesení Usnesení ZM č. 168/2008
ZM souhlasí se zpracováním stavební projektové dokumentace na realizaci II. etapy Dopravního 
terminálu v předložené úsporné variantě a ukládá starostce a OSM pokračovat v přípravě projektu.
(Hlasování: 14/0/4)

K bodu č. 6/ Majetkové záležitosti
Zahrada MŠ 28. října
usnesení     Usnesení ZM č. 169/2008
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku p. č. 1292/1 o výměře cca 160m2 v 
k. ú. Turnov manželům Václavu a Uršule Severovým za cenu 1200 Kč/m2.
(Hlasování: 15/0/2)

Rekonstrukce ul. 5. května vykoupení části pozemků
usnesení     Usnesení ZM č. 170/2008
ZM schvaluje vykoupení částí pozemků v k. ú. Turnov dotčených plánovanou rekonstrukcí
ulice 5.května: část p. p. č. 694 od p. Miloše Koutného, Turnov, části p. p. č. 697/1, 696/1 od
manželů Lubomíra a Elišky Hejdukových, Turnov, část p. p. č. 696/4 od manželů Lubomíra a
Elišky Hejdukových, Turnov a Finkousové Ivy, Turnov od každého ideální polovinu, části
p. p. č. 685/1, 686, 3877/8 od Františka Loudy, Turnov, části p. p. č. 1239, 1238/1, 1240/1 od
manželů Jaroslava a Evy Plívových, Turnov a část p. p. č. 712/1 od Alexandry Drholcové,
Turnov za cenu 90,- Kč/m2 a veškerých nákladů s převodem spojených. S vlastníky pozemků
bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena až
po realizaci stavby rekonstrukce ul. 5.května, Turnov.
(Hlasování: 17/0/0)

Prodej pozemků parc. č. 162/3, 177/2, k. ú. Turnov 
usnesení     Usnesení ZM č. 171/2008
ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 177/2, k.ú. Turnov o výměře 700 m2 za cenu 1500,- Kč/m2 a 
prodej budovy bez čp. s pozemkem parc.č. 162/3 a částí pozemku parc.č. 177/2 o celkové výměře 132 m2 

za cenu 750,- Kč/m2 panu Petru Tomsovi, Turnov s tím, že kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách 
dle návrhu. Nedoplatek kupní ceny bude zajištěn zástavní smlouvou.
(Hlasování: 16/0/1)



Prodej domu č. p. 579, ul. Husova, Turnov
usnesení Usnesení ZM č. 172/2008
ZM souhlasí se stažením tohoto bodu a odložením na další jednání ZM.
(Hlasování: 16/0/0)

Schválení finanční spoluúčasti na realizaci projektu Naučné stezky v českopolském příhranicí
usnesení Usnesení ZM č. 173/2008
ZM schvaluje vyčlenění finančních prostředků na výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a 
dotací z ERDF a SR a na 100% nezpůsobilých výdajů v rámci projektu „Naučné stezky v českopolském 
příhraničí“ s celkovým rozpočtem pro českou část ve výši cca 
370 000 Eur, z toho částka celkových výdajů za Město Turnov činí cca 37 000 Eur.
(Hlasování: 16/0/0)

K bodu č. 7/ Podněty občanů
Nebylo přijato žádné usnesení

K bodu č. 8/ Obecně závazná vyhláška č. 8
usnesení     Usnesení ZM č. 174/2008
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Turnov č. 8/2008 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s doplněním a změnami dle schválených pozměňovacích návrhů.
(Hlasování: 17/0/0)

K bodu č. 9/ Příspěvky cizím organizacím
Základní škola a mateřská škola v Sobotecké ulici
usnesení Usnesení ZM č. 175/2008
ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10 000,- Kč Základní škole a Mateřské škole Turnov na 
nákup schodolezu - z rozpočtu OSV.
(Hlasování: 16/0/0)

Geopark Český ráj
usnesení Usnesení ZM č. 176/2008
ZM souhlasí s příspěvkem ve výši 30 tis. Kč Geoparku Český ráj o.p.s.
(Hlasování: 16/0/0)

Chráněná dílna Turnov – střednědobá půjčka na 2 roky
usnesení Usnesení ZM č. 177/2008
ZM schvaluje záměr poskytnutí půjčky 1. Turnovské chráněné dílně, o. s., ukládá 
Ing. Pekařovi projednat konkrétní návrh smlouvy a předložit na příštím jednání.
(Hlasování: 17/0/0)

K bodu č. 10/ Cena obce
usnesení     Usnesení ZM č. 178/2008
ZM uděluje cenu obce 1. Turnovské chráněné dílně, o. s.
(Hlasování: 16/0/0)

K bodu č. 11/ Motivační směrnice
usnesení     Usnesení ZM č. 179/2008
ZM schvaluje motivační směrnici dle předloženého návrhu s úpravami dle připomínek.
(Hlasování: 14/0/3)



K bodu č. 12/ Kauza Walderode
usnesení     Usnesení ZM č. 180/2008
ZM bere na vědomí informaci o vývoji soudního jednání ve věci Dr. Kamerland.
(Hlasování: 17/0/0)

K bodu č. 13/ Ostatní, podněty občanů, informace
Nebylo přijato žádné usnesení.

V Turnově dne 1. října 2008

PhDr. Hana Maierová       Ing. Jaromír Pekař
starostka města Turnov místostarosta města Turnova


