
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. září 2009 
 

 

 

 

 

K bodu č. 1/Úvod      
usnesení                                             Usnesení ZM č. 152/2009
ZM schvaluje program jednání bez připomínek.

(Hlasování: 14/0/0)                            

 

K bodu č. 2/ Finanční  záležitosti                
Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2009

usnesení                                             Usnesení ZM č. 153/2009
Zastupitelstvo města Turnov s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4 na rok 2009 v příjmové části 
ve výši 446635 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 436702 tis. Kč a financování ve výši 9933 tis. Kč 
(dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2009).

(Hlasování: 16/0/1)

 

Obecně závazná vyhláška
usnesení                                             Usnesení ZM č. 154/2009
Zastupitelstvo města Turnov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o stanovení míst a času, 
ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje dle návrhu.

(Hlasování: 16/0/4)

 

K bodu č. 3/ Majetkové záležitosti
Podmínky prodeje vybraných nemovitostí

usnesení                                             Usnesení ZM č. 155/2009
ZM schvaluje prodej domu čp. 280 Turnov s částí st.p.č. 141 o výměře cca 290 m2, k.ú. 

Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu 5 040 tis. Kč. V případě, 

že neprojeví zájem o koupi 100 % nájemníků, ZM ukládá OSM předložit návrh na další 

jednání ZM. 

Zároveň ZM ukládá OSM připravit prodej pozemku a předložit na příští jednání ZM.

(Hlasování: 14/0/6)

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 156/2009



ZM schvaluje prodej domu čp.1129 Turnov se st.p.č.1916 a část p.č.1917/1 o výměře 

cca 97 m2, k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu 4 050 tis. Kč. 

V případě, že neprojeví zájem o koupi 100 % nájemníků, schvaluje ZM prodej 

nemovitosti veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální prodejní cenu 4 500 tis. Kč.

(Hlasování: 14/0/6)

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 157/2009
ZM schvaluje dle zák.č. 72/94 Sb. prodej bytových jednotek v 1.patře domu čp.520 se 

st.p.č. 860, k.ú. Turnov nájemníkům, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu 

určitou do r. 2011, dle ceny stanovené znaleckým posudkem a prodej nebytového 

prostoru v přízemí domu čp. 520 veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální prodejní 

cenu 2 700 tis. Kč s termínem převodu nebytového prostoru po ukončení nájmu nájemce 

Státního okresního archivu Semily.

(Hlasování: 20/0/0)

 

 

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 158/2009
ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle zák.č.72/94 Sb. nájemníkům bytů v domě čp.1396 se 
st.p.č. 2641/2, čp.1397 se st.p.č. 2640/2 a čp.1398 se st.p.č. 2639/2 vše v k.ú. Turnov, za cenu 
stanovenou zák. 151/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů, v případě zájmu o koupi bytových 
jednotek ze strany nájemníků vyššího než 90 % schvaluje prodej nebytového prostoru v přízemí 
domu čp. 1396 veřejnou dražbou dobrovolnou. 

V případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků nižšího než 90% schvaluje ZM 
prodat dům jako celek veřejnou dražbou dobrovolnou. ZM zároveň ukládá OSM předložit na další 
jednání ZM doplňující podmínky prodeje domu. 

(Hlasování: 14/0/6)

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 159/2009
ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle zák.č.72/94 Sb. nájemníkům bytů v domě čp.1054 se 
st.p.č. 2632 a čp.1055 se st.p.č. 2631/1 v k.ú. Turnov, za cenu stanovenou zák. 151/1997 Sb.ve 
znění pozdějších předpisů, případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků vyššího 
než 90 %. V případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků nižšího než 90 %, ZM 
ukládá OSM předložit návrh na další jednání ZM.

(Hlasování: 19/0/0)

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 160/2009
ZM bere na vědomí demolici čp. 27 a bývalé kotelny.

(Hlasování: 18/0/2)

 



Prodej domu čp. 32, Havlíčkovo nám. Turnov

usnesení                                             Usnesení ZM č. 161/2009
ZM schvaluje navrhovaný postup financování prodeje domu čp. 32 Turnov se st. p. č. 1468, k. ú. 
Turnov a ukládá předložit znění zástavní smlouvy ke schválení na příští jednání ZM.

(Hlasování: 17/0/0)

 

Prodeje bytových jednotek v ul. Nádražní, Turnov

usnesení                                             Usnesení ZM č. 162/2009
ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domech čp. 1383-1385 a 1403-1406, ul. Nádražní, 
Turnov dle seznamu:

b.j. 1383/1 - kupní cena 791 340,- Kč, kupující Hrdličková Ivana (nar. r. 1983), Turnov

b.j. 1384/2 – kupní cena 601 030,- Kč, kupující Pavlíková Eliška, Libuň

b.j. 1403/4 – kupní cena 731 380,- Kč, kupující manželé Bohuslav a Zdeňka Holatovi

b.j. 1403/6 – kupní cena 729 630,- Kč, kupující Tušerová Veronika, Turnov

b.j. 1406/3 – kupní cena 572 710,- Kč, kupující manželé Vladimír a Květa Špačkovi

(Hlasování: 16/0/2)

 

Revitalizace údolí a toku Stebénky

usnesení                                             Usnesení ZM č. 163/2009
ZM schvaluje vykoupení lesních pozemků p. č. 3021, 3022 a 3023/1, k .ú. Turnov od podílových 
spoluvlastníků p. Otakara Valšíka, p. Čestmíra Valšíka, Turnov a pí. Dity Černé, 

Ohrazenice za cenu 20,- Kč/ m2 a veškerých nákladů s prodejem spojených.

(Hlasování: 18/0/0)

 

 

 

 

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 164/2009
ZM schvaluje vykoupení lesního pozemku p. č. 3039, k. ú. Turnov od p. Miroslava Záveského, 
Praha za cenu 20,- Kč/ m2 a veškerých nákladů s prodejem spojených.

(Hlasování: 18/0/0)

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 165/2009
ZM schvaluje vykoupení lesních pozemků p. č. 3030 a 3031, k. ú. Turnov od ČR Lesy České 
republiky, s. p. za cenu 20,- Kč/ m2 a veškerých nákladů s prodejem spojených.

(Hlasování: 18/0/0)

 



usnesení                                             Usnesení ZM č. 166/2009
ZM schvaluje vykoupení lesního pozemku p. č. 3025, k. ú. Turnov z podílového spoluvlastnictví p. 
Pavla Slabého a pí. Vlasty Slabé, Tuklaty, od každého ideální 1/4

 a ideální 1/2  od ČR Lesů České republiky, s. p. za cenu 20,- Kč/ m2 a veškerých nákladů s 
prodejem spojených.

(Hlasování: 18/0/0)

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 167/2009
ZM schvaluje vykoupení lesního pozemku p. č. 2334, k. ú. Bělá u Turnova od p. Martina 
Drahoňovského za cenu 20,- Kč/ m2 a veškerých nákladů s prodejem spojených.

(Hlasování: 18/0/0)

 

Cyklostezka v údolí Stebénky – majetkové kroky

usnesení                                             Usnesení ZM č. 168/2009
ZM schvaluje vykoupení pozemků parc. č. 3061/1, 3061/2, 3061/4, 3062 a 3063 o celkové výměře 
1371 m2, k. ú. Turnov od p. Ing. Jaromíra Dědečka,, Turnov za cenu 20,- Kč/ m2 

a nákladů s převodem spojených.

(Hlasování: 16/0/1)

 

Odkoupení části pozemku p. č. 717/14 a části pozemků p. č. 717/18 v k. ú. Daliměřice

usnesení                                             Usnesení ZM č. 169/2009
ZM schvaluje odkoupení části pozemků p. č.717/14 a p. č.717/18 v k. ú. Daliměřice o výměře cca 
60 m2 za 30,- Kč za m2 a nákladů spojených s prodejem od pana Josefa Laurina a paní Hany 
Jírové, Daliměřice.

(Hlasování: 18/0/0)

 

Směna pozemků 3522/1 a 3525 v k. ú. Turnov za lesní pozemky v k. ú. Karlovice

usnesení                                             Usnesení ZM č. 170/2009
ZM schvaluje směnu pozemků p. č.3522/1 a p. č. 3525 v k. ú. Turnov ve vlastnictví Zdeňka Vrabce, 
Karlovice a Vlasty Jínové, Malý Rohozec za spoluvlastnický podíl 1/2 lesních pozemků p. č.: 862, 
863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice ve 
vlastnictví města Turnov.

(Hlasování: 19/0/0)

 

Schválení smlouvy o spolupráci při výstavbě v ul. 1. Máje v Turnově

usnesení                                             Usnesení ZM č. 171/2009
ZM schvaluje podepsání smlouvy s VČP Net, s. r. o. a schvaluje použití celé částky ve výši 648 
208,- Kč na úhradu opravy povrchů v ul. 1. máje v Turnově.

(Hlasování: 19/0/0)

 



 

 

Přehled projektových prací 2009

usnesení                                             Usnesení ZM č. 172/2009
ZM bere na vědomí čerpání finančních prostředků v rozpočtové kapitole projekty OSM bez 
připomínek.

(Hlasování: 18/0/1)

 

Odměny v rámci motivační směrnice - Regenerace panelového sídliště J. Patočky v Turnově

usnesení                                             Usnesení ZM č. 173/2009
ZM schvaluje odměny pro realizační tým projektu „Regenerace panelového sídliště J. Patočky v 
Turnově“ ve výši 50 000,-Kč.

(Hlasování: 15/0/4)

 

Odměny v rámci motivační směrnice - Hrad Valdštejn, obnova Nového paláce vč. statiky a 
restaurování

usnesení                                             Usnesení ZM č. 174/2009
ZM schvaluje odměny pro realizační tým projektu „Hrad Valdštejn, obnova Nového paláce vč. 
statiky a restaurování“ve výši 30 000,-Kč

(Hlasování: 16/0/3)

 

Odměny v rámci motivační směrnice - Zahrada bezpečná všem v Dětském centru Turnov

usnesení                                             Usnesení ZM č. 175/2009
ZM schvaluje odměny pro realizační tým projektu „Zahrada bezpečná všem v Dětském centru 
Turnov“ve výši 8 000,-Kč

(Hlasování: 16/0/3)

 

K bodu č. 4/ Udělení ocenění                       
 

Čestné občanství

usnesení                                             Usnesení ZM č. 176/2009
ZM uděluje čestné občanství panu profesoru Janu Patočkovi, in memoriam.

(Hlasování: 17/0/2)

 

usnesení                                             Usnesení ZM č. 177/2009
ZM uděluje čestné občanství panu Jiřímu Zajícovi.

(Hlasování: 17/0/2)

 



K bodu č. 5/ Připomínky občanů
 

Nebylo přijato žádné usnesení

 

K bodu č. 6/ Činnost kontrolního výboru  

usnesení                                             Usnesení ZM č. 178/2009
ZM bere na vědomí zprávu KV.

(Hlasování: 16/0/3)

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 7/ Projekt úpravy nivy Jizery    

usnesení                                             Usnesení ZM č. 179/2009
ZM schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na 
projekt „Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funkce toku 
v oblasti Dolánek u Turnova“ a v případě poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z 
rozpočtu města.            

(Hlasování: 14/0/2)                 

 

K bodu č. 8/ Informace, podněty zastupitelů
 

Nebylo přijato žádné usnesení.

 

 

 

V Turnově dne 1.10.2009

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová                                                Ing. Jaromír Pekař

starostka města Turnova                                            místostarosta města Turnova


