
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 24. června 2010 
 

K bodu č. 1/ Úvod  

usnesení    Usnesení ZM č. 104/2010 

ZM schvaluje program jednání s úpravou dle diskuse. 

(Hlasování: 21/0/0)      

 

K bodu č. 2/ VHS - Čistá Jizera  

usnesení    Usnesení ZM č. 105/2010 

ZM ţádá předsedu VHS o poskytnutí výstupů z kontroly poskytovatele dotace. 

(Hlasování: 21/0/1) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 106/2010 

ZM bere na vědomí aktuální informace o průběhu realizace projektu Čistá Jizera a probíhajících 

šetřeních. 

(Hlasování: 21/0/1)  

 

K bodu č. 3/ Ostatní - Splynutí OAHŠ a ISŠ  

Splynutí Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov a Integrované střední školy Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 107/2010 

ZM bere na vědomí otevřený dopis členů Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

pracovníků školství Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 108/2010 

ZM konstatuje, ţe nedošlo k naplnění usnesení ZM přijatých ve věci OAHŠ a ISŠ a projektu 

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor Turnov. ZM v této souvislosti ţádá Liberecký kraj o 

stanovisko k řešení majetkových kroků týkajících se výměny budov ZŠ Ţiţkova a SOŠ v Alešově 

ul. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 109/2010 

ZM v souvislosti s výše uvedenými body a v zájmu zachování nabídky středních škol v Turnově 

ţádá Liberecký kraj, respektive náměstka pro resort školství Bc. Cikla, o poskytnutí informací o 

dalších záměrech týkajících se Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov 

i ostatních středních škol v Turnově. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

  



usnesení    Usnesení ZM č. 110/2010 

ZM ukládá Mgr. Beranovi jako členovi Zastupitelstva LK a členovi Výboru pro výchovu, 

vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje, aby projednal ve výboru výše 

uvedené usnesení ZM Turnov. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 4/ Majetkové záležitosti  

Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova 

usnesení    Usnesení  ZM č. 111/2010 

ZM schvaluje zaloţení a statut „ Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova“ s 

úpravou ročního přídělu z vybraného nájemného, a to na výši min. 50 %. 

(Hlasování: 16/0/5) 

 

Prodej pozemků v k. ú. Malý Rohozec 

usnesení    Usnesení  ZM č. 112/2010 

ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 154/6, 154/7, 165/2, 165/3 a 338 v k. ú. Malý Rohozec za cenu 

40,- Kč/ m2 a nákladů spojených s prodejem panu Zdeňku Vegnerovi, Malý Rohozec. 

(Hlasování: 21/0/0)  

 

Prodej pozemků ve Fučíkově ulici 

usnesení    Usnesení  ZM č. 113/2010 

ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 2252/5, 2252/21, 2252/22 pod domy čp.1628, 1629 a 1630 o 

celkové výměře 504 m2 za cenu ve výši 551,- Kč/ m2 a nezastavěného pozemku p. č. 2252/4 o 

výměře 1743 m2 za cenu ve výši 221,- Kč/ m2, vše v k. ú. Turnov pro vlastníky čp. 1628, čp.1629 a 

čp. 1630 v tomto podílu: 

4919/12694 pro SBD Turnov, 

684/12694 pro manţele Jiřího a Elenu Klickaničovi, 

700/12694 pro manţele Romana a Hanu Planíkovi, 

684/12694 pro JUDr. Otu Suchého, 

717/12694 pro Dagmar Kubínovou, 

718/12694 pro Lenku Vodráţkovou, 

744/12694 pro Jaroslava Dvořáka, 

710/12694 pro manţele Bohumila a Květoslavu Hoškovi, 

697/12694 pro manţele Františka a Emílii Hanušovi, 

700/12694 pro Libuši Klickaničovou, 

703/12694 pro manţele Ing. Miloslava a Blaţenu Cermanovi, 

718/12694 pro Václava Světlíka. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

usnesení    Usnesení  ZM č. 114/2010 

ZM schvaluje úhradu pozemku p. č. 2252/4 ve dvou bezúročných splátkách: 192 602,- Kč do 14 

dnů od podpisu smlouvy – nejpozději do 30. 11. 2010 a 192 601,- do 30. 11. 2012. Na nedoplatek 

kupní ceny bude uzavřena zástavní smlouva ve prospěch Města Turnova. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

usnesení    Usnesení  ZM č. 115/2010 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 2253/4 pod domem čp. 1644 o celkové výměře 271 m2 za cenu 

ve výši 551,- Kč/ m2 a nezastavěných pozemků p. č. 2253/3, 2253/11 a 2253/12 o celkové výměře 

850 m2 za cenu ve výši 221,- Kč/ m2, vše v k. ú. Turnov pro Stavební bytové druţstvo Turnov. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 



usnesení    Usnesení  ZM č. 116/2010 

ZM schvaluje úhradu pozemků p. č.2253/3, 2253/11 a 2253/12 ve třech bezúročných splátkách: 62 

617,- Kč do 14 dnů od podpisu smlouvy – nejpozději do 30. 11. 2010, 62 617,- Kč do 30. 11. 2011 

a 62 616,- Kč do 30. 11. 2012. Na nedoplatek kupní ceny bude uzavřena zástavní smlouva ve 

prospěch Města Turnova. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

usnesení    Usnesení  ZM č. 117/2010 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 2253/13 pod domem čp. 1679 o celkové výměře 185 m2 za 

cenu ve výši 551,- Kč/ m2 a nezastavěného pozemku p. č. 2253/2 o výměře 820 m2 za cenu ve výši 

221,- Kč/ m2, vše v k. ú. Turnov pro vlastníky čp. 1679 v tomto podílu: 

1333/3943 pro SBD Turnov, 

639/3943 pro manţele Josefa Novotného a Lenku Müllerovou 

671/3943 pro manţele Ladislava a Jaroslavu Palečkovi, 

650/3943 pro manţele Stanislava a Alenu Svobodovi, 

650/3943 pro manţele Františka a Alenu Vocáskovi. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

usnesení    Usnesení  ZM č. 118/2010 

ZM schvaluje úhradu pozemku p. č. 2253/2 ve třech bezúročných splátkách: 60 407,- Kč do 30. 11. 

2011, 60 407,- Kč do 30. 11. 2012 a 60 406,- Kč do 30. 11. 2013. Na nedoplatek kupní ceny bude 

uzavřena zástavní smlouva ve prospěch Města Turnova. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

usnesení    Usnesení  ZM č. 119/2010 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch kaţdého vlastníka garáţe na 

pozemku p. č. 2253/6, 2252/16 a 2252/9. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

Bezúplatný převod pozemků - KSSLK 

usnesení    Usnesení  ZM č. 120/2010 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1818/83 a 3497/24 o celkové výměře 71 m2 z 

vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje a převod pozemků p. č. 1818/38, 

1818/79, 1818/81, 1818/84, 1818/85, 3497/21 a 3497/22 o celkové výměře 864 m2 z vlastnictví 

Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov, vše v k. ú. Turnov. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

Darování částí pozemků p. č. 3903/1 a 1554/1, k. ú. Turnov do vlastnictví Města Turnov 

usnesení    Usnesení  ZM č. 121/2010 

ZM schvaluje získání částí pozemků parc. č. 1554/1 a 3903/1, k. ú. Turnov do vlastnictví Města 

Turnov formou daru od pí. Heleny Kreysové a Ing. Jana Kreysy, Turnov. Výměra převáděných 

částí pozemků p. č. 1554/1 a 3903/1, k. ú. Turnov bude upřesněna geometrickým plánem na 

náklady p. Ing. J. Kreysy. Bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě a řádná darovací 

smlouva bude uzavřena aţ po provedení nových asfaltových povrchů komunikace v ul. Na Stebni. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

  



Prodeje bytových jednotek v domech čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov 

usnesení    Usnesení  ZM č. 122/2010 

ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domech čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov 

včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemků p. č. 2639/2, 2640/2 a 

2641/2, k. ú. Turnov dle seznamu: 

b. j. 1396/4 – kupní cena 708 660,- Kč - kupující Černý Martin, Turnov 

b. j. 1396/5 – kupní cena 578 730,- Kč - kupující Šolc Jiří, Turnov 

b. j. 1396/6 – kupní cena 709 130,- Kč - kupující manţelé Oldřich a Libuše Hoření, Turnov 

společné jmění manţelů 

b. j. 1397/1 – kupní cena 712 030,- Kč - kupující Kobrová Iveta, Turnov 

b. j. 1397/2 – kupní cena 693 240,- Kč - kupující manţelé Jaroslav a Kateřina Rákosovi, Turnov 

společné jmění manţelů 

b. j. 1398/1 – kupní cena 830 910,- Kč - kupující manţelé Jiří a Andrea Mrázovi, Turnov 

společné jmění manţelů 

b. j. 1398/3 – kupní cena 679 590,- Kč - kupující manţelé Marek a Ţaneta Ječný, Turnov 

společné jmění manţelů 

b. j. 1398/4 – kupní cena 928 060,- Kč - kupující Bílek Milan, Turnov 

b. j. 1398/5 – kupní cena 666 760,- Kč - kupující Šrajerová Jarmila, Turnov 

b. j. 1398/6 – kupní cena 673 820,- Kč - kupující manţelé Jiří a Jana Šonský, Turnov 

společné jmění manţelů 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

Integrovaný terminál – informace o stavu realizace 

usnesení    Usnesení  ZM č. 123/2010 

ZM bere na vědomí předloţenou zprávu o stavu realizace. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

Partnerská smlouva mezi Městem Turnov a ČVUT Praha na projekt Návštěvnické centrum Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 124/2010 

ZM schvaluje podání ţádosti na realizaci projektu „Návštěvnické centrum Turnov“ do OP Věda a 

výzkum pro inovace ve vzdělávání v rámci prioritní osy Komercializace a popularizace vědy a 

výzkumu, číslo výzvy – 1.3. Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 125/2010 

ZM schvaluje úhradu nezpůsobilých výdajů projektu tak, aby projekt mohl být úspěšně dokončen. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 126/2010 

ZM schvaluje úhradu veškerých provozních výdajů po dobu udrţitelnosti projektu. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 127/2010 

ZM schvaluje smlouvu o partnerství s ČVUT Praha na řešení a realizaci projektu návštěvnické 

centrum Turnov. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

  



K bodu č. 4/ Finanční problematika  

Závěrečný účet za r. 2009 

usnesení    Usnesení  ZM č. 128/2010 

Zastupitelstvo města Turnov souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2009, a to 

bez výhrad. 

(Hlasování: 18/0/2)  

 

Finanční záleţitosti - návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2010 

usnesení    Usnesení  ZM č. 129/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010 v příjmové části ve 

výši 421877 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 497683 tis. Kč a financování ve výši 75806 tis. Kč 

(dle přiloţené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2010). 

(Hlasování: 18/0/3)  

 

Ručitelské prohlášení Města Turnov pro Sdruţení Český ráj 

usnesení    Usnesení ZM č. 130/2010 

ZM schvaluje ručení za Sdruţení Český ráj formou ručitelského prohlášení za kontokorentní úvěr 

ve výši 700 000,- Kč, který bude poskytnut Československou obchodní bankou, a. s. do 31. 

prosince 2011. 

(Hlasování: 20/0/1) 

 

K bodu č. 5/ Změna 13A územního plánu  

Odůvodnění návrhu Pokynů pro zpracování Návrhu změny č.13A Územního plánu sídelního útvaru 

Turnov 

usnesení    Usnesení  ZM č. 131/2010 

ZM souhlasí s Odůvodněním návrhu Pokynů pro zpracování Návrhu změny č.13A Územního plánu 

sídelního útvaru Turnov. 

(Hlasování: 15/1/5)  

 

Pokyny pro zpracování Návrhu změny č.13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov 

usnesení    Usnesení  ZM č. 132/2010 

ZM schvaluje v souladu se zněním § 49 a za pouţití § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Pokyny pro zpracování Návrhu změny 

č.13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov. 

(Hlasování: 15/1/5)  

 

K bodu č. 6/ Projekt Rekonstrukce zeleně v ul. Zborovská 

Ţádost o dotaci do OPŢP 

usnesení    Usnesení  ZM č. 133/2010 

ZM schvaluje podání ţádostí na poskytnutí dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí, 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace 

urbanizované krajiny, na projekt „Rekonstrukce zeleně v ulici Zborovská v Turnově“. V případě 

poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z rozpočtu města. 

(Hlasování: 14/0/7)  

 

K bodu č. 7/ Příspěvky občanů  

 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

  



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

 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

 

V Turnově dne 1. července 2010 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova       místostarosta města Turnova 
 


