
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 25. února 2010  
 

K bodu č. 1/ Úvod      
Úvod: PhDr. Maierová 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 20/2010 

ZM schvaluje program jednání dle návrhu bez připomínek. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Čistá Jizera - komunikace  

Projekt zeleně v ul. 5. května  

usnesení    Usnesení ZM č. 21/2010 

ZM schvaluje předložený projekt zeleně v ulici 5. května 

(Hlasování: 17/3/4) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 22/2010 

ZM ukládá OŽP podat žádost o grant na realizaci projektu zeleně v ulici 5. května 

(Hlasování: 19/0/5) 

 

Chodník Alej Legií - studie projektu 

usnesení    Usnesení ZM č. 23/2010 

ZM schvaluje vypracování projektové dokumentace chodníku v Aleji legií ve variantě od 

křižovatky Alej Legií – Partyzánská se zachováním pásu pro výsadbu zeleně. 

(Hlasování: 22/0/3)  

 

usnesení    Usnesení ZM č. 24/2010 

ZM bere na vědomí negativní stanovisko VHS a SČVAK ve věci výsadby stromů a ukládá starostce 

projednat změnu stanoviska pro případ variantního řešení výsadby dřevin v zeleném pásu chodníku 

a výsledek předložit na dalším jednání ZM. 

(Hlasování: 21/0/4) 

 

Financování staveb souvisejících s Čistou Jizerou 

usnesení    Usnesení ZM č. 25/2010 

ZM bere na vědomí a schvaluje předložený postup při realizaci projektů souvisejících s projektem 

"Čistá Jizera". 

(Hlasování: 23/0/1) 

 

 

 

 

 



usnesení    Usnesení ZM č. 26/2010 

ZM ukládá OSM předložit k projednání řešení ulice Zborovská v návaznosti na realizaci projektu 

rekonstrukce ulice 5. května. 

(Hlasování: 23/0/1) 

 

K bodu č. 3/ Čistá Jizera -  VHS   

usnesení    Usnesení ZM č. 27/2010 

ZM bere na vědomí zprávu předsedy VHS Ing. Hejduka o průběhu investiční akce "Čistá Jizera - 

město Turnov" a ukládá starostce zajistit předložení dalších informací na jednání ZM nejdéle v 

měsíci květnu t. r. 

(Hlasování: 20/0/3) 

 

K bodu č. 4/ Příspěvky občanů  

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 5/ Majetkové záležitosti   

Bytová zóna Hruštice, podmínky vyhlášení prodeje pozemků na výstavbu bytových domů 

usnesení    Usnesení ZM č. 28/2010 

ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků dle předloženého návrhu podmínek 

prodeje pozemků na výstavbu bytových domů – blok 1 a blok 2 v bytové zóně Hruštice - Károvsko. 

Přesné výměry a parcelní čísla nabízených pozemků budou dány geometrickým plánem. 

(Hlasování: 22/0/2) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 29/2010 

ZM schvaluje návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude součástí vyhlášení 

prodeje pozemků na výstavbu bytových domů – blok 1 a blok 2 v bytové zóně Hruštice - Károvsko. 

(Hlasování: 22/0/2) 

 

Prodej domu čp. 280, ul. Hluboká, Turnov 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Přístup k silážním žlabům na Malém Rohozci (kompostárna + sběrný dvůr) 

usnesení    Usnesení ZM č. 30/2010 

ZM ruší usnesení ZM č. 55/2009. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 31/2010 

ZM schvaluje vykoupení pozemku parc. č. 684/2, k. ú. Malý Rohozec za cenu 90,- Kč/ m2 a 

vykoupení pozemků parc. č. 107/4, 106, k. ú. Malý Rohozec za cenu 20,- Kč/ m2 od společnosti 

PIVOVAR ROHOZEC, a. s. do vlastnictví Města Turnov. Náklady s převodem spojené uhradí 

Město Turnov. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

 

Odkoupení pozemku v k.ú. Malý Rohozec od AGRA Český ráj, a. s. 

usnesení    Usnesení ZM č. 32/2010 

ZM schvaluje odkoupení stavebního pozemku p. č.104/5 v k. ú. Malý Rohozec o výměře 388 m2 za 

cenu 530,- Kč/ m2 od a. s. ARGO Český ráj formou smlouvy o smlouvě budoucí. 

(Hlasování: 24/0/0) 



K bodu č. 6/ Dopravní terminál  

usnesení    Usnesení ZM č. 33/2010 

ZM projednalo problematiku projektu Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – II. etapa, 

bere na vědomí návrh nájemní smlouvy s ČD, a. s. bez připomínek a ukládá RM připravit konečné 

znění. 

(Hlasování: 20/0/4) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 34/2010 

ZM souhlasí s podáním žádosti na realizaci projektu Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov 

– II. etapa do programu ROP NUTS II Severovýchod. 

(Hlasování: 20/0/4) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 35/2010 

ZM ukládá OSM dokončit přípravu všech podkladů žádosti a starostce jednat s ČD, a. s. o přípravě 

realizace projektu včetně dalších dokumentů. 

(Hlasování: 20/0/4) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 36/2010 

ZM ukládá starostce projednat s ČD, a. s. návrhy dohody o další spolupráci tak, aby byly ZM 

předloženy k projednání před podpisem smlouvy o dotaci na projekt Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – II. etapa. 

(Hlasování: 20/0/4) 

 

K bodu č. 7/ Odpadové hospodářství  

usnesení    Usnesení ZM č. 37/2010 

ZM schvaluje po projednání v komisích rady města předložený návrh projektu „Kompostárna a 

sběrný dvůr Turnov“, ukládá OŽP a OSM dopracovat ve spolupráci s dodavatelem projektu 

dokumentaci do fáze stavebního povolení a současně zajistit přípravu pro podání žádosti na 

poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí do výzvy vypsané v roce 2010. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Projekt EU pro MěÚ  

usnesení    Usnesení ZM č. 38/2010 

ZM schvaluje podání žádosti do operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost - Řízení 

lidských zdrojů v územní samosprávě. Výzva MV ČR č. 57, oblast podpory 4.1 Posilování 

institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy- zefektivnění vzdělávání, zlepšení kvality 

řízení, zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu a zmírnění rozdílů v poskytování veřejných 

služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti a v případě získání dotace souhlasí s finanční 

spoluúčastí ve výši cca 750 000,- Kč z rozpočtových nákladů Města Turnov. 

(Hlasování: 16/1/6) 

 

K bodu č. 9/ Kulturní fond    

usnesení    Usnesení ZM č. 39/2010 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity z Kulturního fondu Města 

Turnova dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 10/ Ostatní, podněty zastupitelů, informace  

Personální změna ve správní radě Kulturního fondu Města Turnova 

usnesení    Usnesení ZM č. 40/2010 

ZM jmenuje členem správní rady Kulturního fondu pana PhDr. Vratislava Mareše. 

(Hlasování: 23/0/0) 



Půjčky ze sociálního fondu 

usnesení    Usnesení ZM č. 41/2010 

ZM schvaluje statut sociálního fondu dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2010. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 42/2010 

ZM schvaluje půjčku ze soc. fondu p. Janu Zárybnickému, Regině Zimové a Ivaně Zárybnické, a to 

každému ve výši 10 000,- Kč. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

 

V Turnově dne 4. března 2010 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova       místostarosta města Turnova 

 


