
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 28. ledna 2010  
 
 

K bodu č. 1/ Úvod  
usnesení    Usnesení ZM č. 1/2010 

ZM schvaluje program jednání bez připomínek. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Greenway Jizera  
usnesení    Usnesení ZM č. 2/2010 

ZM bere na vědomí Smlouvu o partnerství v projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný 

schválenou RM dne 18. 1. 2010. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Finanční záležitosti  

Rozpočet na rok 2010 

usnesení    Usnesení ZM č. 3/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočet na rok 2010 v příjmové části ve výši 394 397 tis. 

Kč, ve výdajové části ve výši 470 203 tis. Kč a financování ve výši 75 806 tis. Kč. 

(Hlasování: 19/1/4) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 4/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v 

té výši a těm právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v přiloţené tabulce – Návrh rozpočtu MĚSTA 

TURNOVA na rok 2010. 

(Hlasování: 19/0/5) 

 

Kontokorentní a revolvingový úvěr 

usnesení    Usnesení ZM č. 5/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje přijetí kontokorentního úvěru v roce 2010 ve výši 10 mil. Kč 

od bankovního ústavu, který bude doporučen zastupitelstvu města hodnotící komisí, a to na základě 

předloţených nabídek. 

(Hlasování: 19/0/5) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 6/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje na financování projektu Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – I. etapa přijetí revolvingového úvěru ve výši max. 40 mil. Kč od bankovního 

ústavu, který bude doporučen zastupitelstvu města hodnotící komisí, a to na základě předloţených 

nabídek. 

(Hlasování: 19/0/5) 



 

Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2009 

usnesení    Usnesení ZM č. 7/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 6 na rok 2009 v příjmové části ve 

výši 456 627 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 446 694 tis. Kč a financování ve výši 9 933 tis. Kč. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

Mimořádné splátky dlouhodobých úvěrů 

usnesení    Usnesení ZM č. 8/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje mimořádné splátky jistiny ve výši: 

a) 902 tis. Kč - úvěrová smlouva č. 588-06-2003 Česká spořitelna, a. s. 

b) 6 347 tis. Kč – úvěrová smlouva č. 2107/06/LCD Česká spořitelna, a. s. 

c) 1 837 tis. Kč - úvěrová smlouva č. 7350004200027 Komerční banka, a. s. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

K bodu č. 4/ Majetkové záležitosti  
Informace o prodeji bytů v r. 2009 

usnesení    Usnesení ZM č. 9/2010 

ZM schvaluje prodej bytových jednotek veřejnou draţbou dobrovolnou: 

byt. jedn. č. 1385/3 za vyvolávací cenu 650 000,- Kč 

byt. jedn. č. 1385/4 za vyvolávací cenu 617 500,- Kč 

byt. jedn. č. 1406/2 za vyvolávací cenu 435 950,- Kč 

byt. jedn. č. 1406/5 za vyvolávací cenu 573 630,- Kč 

(Hlasování: 16/1/7) 

 

Informace o prodeji bytových domů čp. 1396, 1397 a 1398 ul. Bezručova, Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 10/2010 

ZM bere na vědomí informaci o prodeji bytového domu čp. 1396 – 1398, Bezručova ul. Turnov 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

Prodej domů čp. 1054, 1055, ul. Bezručova, Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 11/2010 

ZM bere na vědomí informace o stavu domů čp. 1054 a 1055, ukládá OSM zadat zpracování 

znaleckého posudku pro stanovení ceny těchto domů a předloţit ke schválení na březnové jednání 

ZM. 

(Hlasování: 23/0/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa – majetkové řešení s TOP,  s. r. o. a 

podílovými spoluvlastníky 

usnesení    Usnesení ZM č. 12/2010 

ZM ruší usnesení ZM č. 211/2009. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 13/2010 

ZM schvaluje pro stavbu „Integrovaného terminálu veřejné dopravy Turnov – I. etapa“ ZM 

schvaluje směnu pozemků: 

p. č. 3888/98, k. ú. Turnov z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Turnovského obchodního 

podniku, s. r. o., p. č. 3888/97 a 1908/15, k. ú. Turnov z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví 

podílových spoluvlastníků Ing. J. Kvapila, Ing. H. Mrklasové, Turnov a JUDr. K. Houšky, Trutnov 

a pozemky p. č. 1926/2, 1908/2 a 1923/12 , k. ú. Turnov z vlastnictví podílových spoluvlastníků 

Ing. J. Kvapila, Ing. H. Mrklasové, Turnov a JUDr. K. Houšky, Trutnov a Turnovského obchodního 

podniku, s. r. o. do vlastnictví Města Turnov s tím, ţe rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 

bude ze strany TOP, s. r. o. a podílových spoluvlastníků dorovnán částkou 1100,- Kč/ m2 dle 

splátkového kalendáře a náklady se směnou pozemků spojené budou hrazeny smluvními stranami 

dle návrhu. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, ul. Alešova čp. 1059, Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 14/2010 

ZM bere na vědomí podání ţádosti do 16. výzvy Operačního programu Ţivotní prostředí na akci 

„Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, ul. Alešova čp. 1059, Turnov“, souhlasí s minimální 10% 

finanční spoluúčastí z rozpočtu Města z celkových uznatelných nákladů projektu a bere na vědomí 

celkovou finanční náročnost akce z rozpočtu města, tj. cca 6,6 mil. Kč. 

(Hlasování: 18/0/6) 

 

Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha 1931 

usnesení    Usnesení ZM č. 15/2010 

ZM bere na vědomí podání ţádosti do 16. výzvy Operačního programu Ţivotní prostředí na akci 

„Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha 1931“, souhlasí s minimální 10% 

finanční spoluúčastí z rozpočtu Města z celkových uznatelných nákladů projektu a bere na vědomí 

celkovou finanční náročnost akce z rozpočtu města, tj. cca 8 mil. Kč. 

(Hlasování: 20/0/4)  

 

K bodu č. 5/ Dopravní terminál - II. etapa 

usnesení    Usnesení ZM č. 16/2010 

ZM bere na vědomí informace o přípravě projektu Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – 

II. Etapa. 

(Hlasování: 19/0/5) 

 

K bodu č. 6/ Mikroregion Jizera 

usnesení    Usnesení ZM č. 17/2010 

ZM Turnov bere na vědomí: 

- závěrečný účet DSO Mikroregion Jizera za r. 2008 

- zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera za r. 2009 

- rozpočet DSO Mikroregion Jizera na r. 2010 

(Hlasování: 23/0/1) 

 

 

 



K bodu č. 7/ Příspěvky občanů   

 

Nebylo přijato ţádné usnesení 

 

K bodu č. 8/ Ostatní, podněty zastupitelů, informace 

Přehled hospodaření s Kulturním fondem v roce 2009 

usnesení    Usnesení ZM č. 18/2010 

ZM bere na vědomí zprávu o hospodaření s Kulturním fondem Města Turnova v roce 2009. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

Ţádost o zálohové zaslání příspěvku sportovním organizacím 

usnesení    Usnesení ZM č. 19/2010 

ZM schvaluje zálohové zaslání příspěvků sportovním organizacím dle uvedeného rozpisu. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

 

V Turnově dne 4. února 2010 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová      Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


