
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 25. března 2010 
 
 

K bodu č. 1/ Úvod   

usnesení    Usnesení ZM č. 43/2010 

ZM schvaluje program jednání s úpravou dle návrhu. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Činnost P ČR a MP  
Zpráva o činnosti MP 

usnesení    Usnesení ZM č. 44/2010 

Zastupitelstvo města Turnova bere na vědomí výroční zprávu městské policie za rok 2009. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

Zpráva o činnosti P ČR 

usnesení    Usnesení ZM č. 45/2010 

ZM bere na vědomí Výroční zprávu P ČR o bezpečnostní situaci v katastru města Turnova za rok 

2009. 

(Hlasování: 24/0/0)  

 

K bodu č. 3/ Památková péče   
Rozdělení finančních prostředků z programu regenerace MPZ 

usnesení    Usnesení ZM č. 46/2010 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2010 a poloţky 

Památková zóna a ochrana památek v rámci rozpočtu Města na Kostel sv. Mikuláše (vlastník 

Římskokatolická farnost - děkanství Turnov) - celkový objem prací v roce 2010 činí 1 565 000 Kč. 

Bude provedena sanace soklového zdiva. Jednotlivé podíly jsou tyto: 157 000 Kč z prostředků 

vlastníka, 313 000 Kč z prostředků z Města, 1 095 000 Kč z prostředků Programu regenerace MPZ. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Pořádání konference SHS ČMS v roce 2011 

usnesení    Usnesení ZM č. 47/2010 

ZM schvaluje příspěvek z rozpočtu Města na rok 2011 na konferenci pořádanou Městem Turnov a 

Sdruţením historických měst a sídel v roce 2011 v maximální výši 120 000,- Kč. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

 

 

 

  



Projekt příměstský tábor - Vyuţití výzvy číslo 24 „Podpora prevence kriminality“ z Grantového 

fondu Libereckého kraje pro rok 2010 

usnesení    Usnesení ZM č. 48/2010 

ZM schvaluje předloţení projektu "Příměstský tábor" do vyuţití výzvy číslo 24 – Podpora prevence 

kriminality z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2010. ZM souhlasí s finanční spoluúčastí 

ve výši maximálně 50 000,-- Kč, schvaluje podmínky dle vyjádření OŠKS. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 49/2010 

ZM ukládá OŠKS ve spolupráci s Občanským sdruţením Povyk dopracovat projekt po finanční a 

obsahové stránce a následně předloţit RM ke konečnému schválení v měsíci dubnu. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 

K bodu č. 4/ Fond na podporu soc. oblasti  

usnesení    Usnesení ZM č. 50/2010 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova 

dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 21/0/2) 

 

K bodu č. 5/ Strategický plán 

usnesení    Usnesení ZM č. 51/2010 

ZM projednalo návrhy Řídící komise pro aktualizaci Strategického plánu města Turnova a 

schvaluje aktualizaci Akčního plánu na rok 2010 dle předloţeného materiálu a diskuse. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 52/2010 

ZM ukládá odboru rozvoje města sledovat moţnosti získání dotace pro aktualizaci Akčního plánu 

na příští volební období. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 53/2010 

ZM ukládá odboru rozvoje města zpracovat zadání pro aktualizaci Strategického plánu na příští 

volební období. 

(Hlasování: 22/0/1) 

  

K bodu č. 6/ Podněty občanů  
 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

 

  



K bodu č. 7/ Majetkové záležitosti  

Prodej domu čp. 1129 (lékárna), ul. Nádraţní, Turnov 

Úvod: Ing. Pekař, L. Těhníková 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 54/2010 

ZM schvaluje prodej domu čp. 1129 Turnov se st. p. č. 1916 a pozemek p. č. 1917/1 o výměře 94 

m2, k. ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví současných nájemníků tohoto domu za celkovou 

kupní cenu ve výši 4 050 000,- Kč a to: 

- firmě Alena Dostálová, Turnov spoluvlastnický podíl 10688/30146 za cenu kupní cenu 1 435 

892,- Kč 

- manţelům JUDr. Martinu a Věře Fišerovým, Turnov spoluvlastnický podíl 9070/30146 za kupní 

cenu 1 218 520,- Kč do společného jmění manţelů 

- manţelům Miloslavu a Dagmar Hubalovým, Turnov spoluvlastnický podíl 5480/30146 za kupní 

cenu 736 217,- Kč do společného jmění manţelů 

- paní Monice Šlapákové, Turnov spoluvlastnický podíl 4908/30146 za kupní cenu 659 371,- Kč 

(Hlasování: 19/0/1) 

 

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

usnesení    Usnesení ZM č. 55/2010 

ZM neschvaluje prodej domů čp. 1054 a 1055 ul. Bezručova, Turnov včetně pozemků p. č. 2632 a 

2631/1, k. ú. Turnov. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 56/2010 

ZM ukládá OSM připravit základní pravidla pro zaloţení fondu na opravu a rekonstrukci bytových 

domů ve vlastnictví města a podporu bytové politiky města. ZM ukládá OSM předloţit ke schválení 

podmínky k zaloţení tohoto fondu, a to nejpozději na červnové zasedání ZM. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

Bezúplatný převod pozemku p. č. 2749/3, k. ú. Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 57/2010 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2749/3, 2758/43 a 2758/44, k. ú. Turnov z 

vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Města Turnov ve znění přiloţených smluv o bezúplatném převodu nemovitostí. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Výsadba zeleně v Aleji Legií 

usnesení    Usnesení ZM č. 58/2010 

ZM bere na vědomí vývoj jednání o výsadbě stromů v Aleji Legií a ukládá OSM podat ZM další 

informace na příštím jednání. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Turnova na rekonstrukci 

ulice 5. května Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 59/2010 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města 

Turnova na rekonstrukci ulice 5. května Turnov dle předloţeného návrhu smlouvy. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

  



Schválení „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0169/S“ 

usnesení    Usnesení ZM č. 60/2010 

ZM schvaluje „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0169/S“ z Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Bazén Výšinka – plavání v Turnově pro 

všechny a bez překáţek“, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/02.00169. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

Prodej domu čp. 280, ul. Hluboká, Turnov (knihkupectví) 

usnesení    Usnesení ZM č. 61/2010 

ZM projednalo záměr prodeje čp. 280 ve všech souvislostech s schvaluje prodej domu čp. 280 

Turnov se zastavěnou částí pozemku parc. č. 141 o výměře 294 m2 a částí pozemku parc. č. 473/3 o 

výměře 16 m2 (vstupní schodiště do knihkupectví + vstup do domu), k. ú. Turnov jako celek, a to 

veřejnou draţbou dobrovolnou za výchozí cenu stanovenou jako cenu obvyklou znaleckým 

posudkem ve výši 5 500 000,- Kč. 

(Hlasování: 15/5/3) 

 

K bodu č. 8/ Činnost kontrolního výboru  

usnesení    Usnesení ZM č. 62/2010 

ZM schvaluje Zprávu o činnosti KV za rok 2009 a Plán činnosti KV na rok 2010. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

K bodu č. 9/ MA 21   

usnesení    Usnesení ZM č. 63/2010 

ZM bere na vědomí hodnotící zprávu MA 21 za rok 2009. 

(Hlasování: 21/0/1) 

 

K bodu č. 10/ Finanční příspěvky   

Příspěvky spádovým obcím 

usnesení    Usnesení ZM č. 64/2010 

ZM schvaluje rozdělení dotací do veřejných rozpočtů územní úrovně dle návrhu.  

(Hlasování: 20/1/2) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 65/2010 

ZM pověřuje vedení města sepsáním dohody o dodrţování účelovosti dotace vč. její kontroly. 

(Hlasování: 20/1/2) 

 

Příspěvky jiným subjektům 

usnesení    Usnesení ZM č. 66/2010 

ZM schvaluje příspěvky cizím subjektům na rok 2010 dle předloţeného návrhu. S úpravou dle 

diskuse, tj.: 

TJ Český ráj - 20 000,- Kč. 

Sbor dobrovolných hasičů Turnov - 10 000,- Kč 

Myslivecké sdruţení Hlubočice - 3 000,- Kč 

(Hlasování: 23/0/0)  

 

Rozdělení výtěţku z tomboly na Městském plese 2010 

usnesení   Usnesení ZM č. 67/2010 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z tomboly 1. Městského plesu dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 20/0/3) 

 

  



K bodu č. 11/ Ostatní, podněty zastupitelů   

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 (VHP) – novela 

usnesení    Usnesení ZM č. 68/2010 

Zastupitelstvo města Turnov bere na vědomí ţádost pana Jiřího Dostála, Antonína Dvořáka 305, 

51101 Turnov o zařazení herny na přílohu č. 1 k OZV č. 4/2009 a neschvaluje předloţení novely 

obecně závazné vyhlášky o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací 

přístroje s doplněním přílohy č. 1 o adresu Tázlerova 252, Turnov. 

(Hlasování: 22/0/1)   

 

Ţádost o zálohové zaslání příspěvku Fotbalovému klubu Pěnčín - Turnov u 10 

 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

 

 

V Turnově dne 1. dubna 2010 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


