
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 26. srpna 2010  
 
 

 

K bodu č. 1/ Úvod      

usnesení    Usnesení ZM č. 134/2010 

ZM schvaluje program jednání s doplněním v bodě č. 3/ Čistá Jizera a v bodě č. 5/ Majetkové 

záležitosti o materiál s názvem Dopravní terminál. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Regenerace sídliště u nádraží    

usnesení    Usnesení ZM č. 135/2010 

ZM schvaluje předloženou studii na RPS u nádraží. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

K bodu č. 3/ Čistá Jizera   

usnesení    Usnesení ZM č. 136/2010 

ZM bere na vědomí aktuální informace k projektu Čistá Jizera. 

(Hlasování: 17/1/5) 

  

K bodu č. 4/ Stanovy VHS  

usnesení    Usnesení ZM č. 137/2010 

ZM po projednání schvaluje aktualizované znění Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a 

Stanov Vodohospodářského sdružení Turnov podle návrhu a v této souvislosti pověřuje starostu 

města podpisem těchto dokumentů. 

(Hlasování: 14/3/4) 

 

K bodu č. 5/ Majetkové záležitosti   

Prodej pozemku p. č. 748, k. ú. Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 138/2010 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 748 v k. ú. Turnov za cenu 1 800,- Kč/ m2 a nákladů spojených 

s prodejem manželům Pavlu Jedličkovi, bytem Domousnice12, Mladá Boleslav a Lucii Jedličkové, 

bytem Jana Palacha 1087, Mladá Boleslav. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

 

 

Směna a prodej pozemků v k. ú. Mašov u Turnova 

usnesení    Usnesení ZM č. 139/2010 



ZM schvaluje směnu částí pozemků p. č. 1393/1 a 708/1 do vlastnictví paní Ladislavy Vodové, 

Turnov s doplatkem v kupní ceně 500,- Kč za m2 za rozdíl výměr pozemků a směnu části pozemku 

p. č. 708/3 do vlastnictví Města Turnov, vše v k. ú. Mašov u Turnova. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Směna pozemků u domu čp. 2 Dolánky u Turnova 

usnesení    Usnesení ZM č. 140/2010 

ZM schvaluje směnu pozemků u domu čp. 2 Dolánky u Turnova následujícím způsobem: do 

vlastnictví Města Turnov převést část pozemku p. č. 435, k. ú. Malý Rohozec o výměře cca 110 m2 

z vlastnictví manželům Halířových, Turnov a do vlastnictví manželů Halířových převést část 

pozemku p. č. 797, k. ú. Bukovina u Turnova o výměře cca 75 m2 z vlastnictví města Turnov. 

Výměra směňovaných pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. Náklady se směnou 

pozemků spojené uhradí každá smluvní strana jednou polovinou. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Majetkové řešení pozemků u mateřské školy v Mašově 

usnesení    Usnesení ZM č. 141/2010 

ZM schvaluje směnu pozemků u mateřské školy v Mašově následujícím způsobem: z vlastnictví p. 

Jiřího Pavlíčka, Turnov převést do vlastnictví Města Turnov dle geometrického zaměření pozemky 

p. č. 1450/2 (5 m2) a p. č. 1453/2 (58 m2) včetně stavby parkovací plochy u domu čp. 252 a z 

vlastnictví Města Turnov do majetku p. Jiřího Pavlíčka, Turnov převést dle GP pozemky p. č. 20/9 

(2 m2) a p. č. 20/7 (50 m2), vše v k. ú. Mašov u Turnova. ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

budoucí směnné smlouvě s podmínkou uzavření směnné smlouvy až po vydání souhlasu Komerční 

banky, a. s. s vyvázáním převáděných částí pozemků do vlastnictví města ze zástavní smlouvy. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

Maškova zahrada, odkup kanalizace 

usnesení    Usnesení ZM č. 142/2010 

ZM ruší usnesení č. 214/2009 z 26. 11. 2009. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 143/2010 

ZM schvaluje odkoupení dešťové kanalizace od společnosti TREI Real Estate Czech Republic, 

spol. s r. o., Praha na pozemcích parc. č. 1818/54, 1818/9, 1818/8, 1818/53, vše k. ú. Turnov za 

částku 240 tis. Kč vč. DPH. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

 

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

usnesení    Usnesení ZM č. 144/2010 

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. 1397/3 – kupní cena 711 550,- Kč – kupující manželé Zbyněk a Anna Melichovi, Turnov 

společné jmění manželů 

b. j. 1397/5 – kupní cena 704 270,- Kč – kupující Richterová Blanka, Turnov 

b. j. 1397/6 – kupní cena 682 130, - Kč – kupující Pacíková Iva, Turnov 

b. j. 1398/2 – kupní cena 855 180,- Kč – kupující manželé David a Silvie Vavřichovi, Turnov 

společné jmění manželů. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 



Hrad Valdštejn - Obnova Nového paláce na III. skalním bloku včetně stabilizace skalního podloží - 

4. etapa 

usnesení    Usnesení ZM č. 145/2010 

ZM schvaluje realizaci akce „Hrad Valdštejn - Obnova Nového paláce na III. skalním bloku včetně 

stabilizace skalního podloží – 4. etapa“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí 

min. 50 % z rozpočtových nákladů Města na této akci v roce 2011. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

Zajištění finanční spoluúčasti na pořízení lůžkového výtahu v Domově důchodců Pohoda, ul. 28. 

října 

usnesení    Usnesení ZM č. 146/2010 

ZM schvaluje finanční spoluúčast na pořízení lůžkového výtahu do Domova důchodců Pohoda v ul. 

28. října ve výši minimálně 25 % celkových nákladů a ukládá Finančnímu odboru zařadit akci do 

rozpočtových změn roku 2010. 

(Hlasování: 20/0/2) 

 

Turnov - Rekonstrukce povrchů ulice Zborovská 

usnesení    Usnesení ZM č. 147/2010 

ZM bere na vědomí výběr dodavatele firmu K+N, s. r. o., Pardubice pro realizaci „Rekonstrukce 

povrchů ulice Zborovská“. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 148/2010 

ZM schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce povrchů ulice Zborovská“ jako celku. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

Dopravní terminál 

usnesení    Usnesení ZM č. 149/2010 

ZM bere na vědomí aktuální informace o probíhajícím projektu „Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – I. etapa“ v souvislosti s rozhodnutím ÚOHS a jednáním s dodavatelskou firmou 

o dočasném pozastavení stavby.  

(Hlasování: 22/0/0)  

 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 150/2010 

ZM ukládá vedení města činit všechny potřebné kroky k řešení nastalé situace v zájmu pokračování 

projektu a o dalším vývoji zastupitele neprodleně informovat. 

(Hlasování: 22/0/0)  

 

P ř í s p ě v k y   o b č a n ů  

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 6/ Vyhláška o místním poplatku   

Obecně závazná vyhláška města Turnova č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 

právního předpisu 

usnesení    Usnesení ZM č. 151/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 1/2010 o 

místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 

Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle návrhu. 

(Hlasování: 23/0/0) 



 

Příspěvek Městu Raspenava 

usnesení    Usnesení ZM č. 152/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje finanční příspěvek Městu Raspenava na opravy městského 

majetku po povodni ve výši 250 tis. Kč a ukládá vedení města projednat konkrétní použití 

finančního příspěvku. 

(Hlasování: 20/0/3) 

 

K bodu č. 7/ Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 

Žádost o souhlas s kompletní rekonstrukcí budovy – původní dětské oddělení PNT, s. r. o. 

usnesení    Usnesení ZM č. 153/2010 

ZM schvaluje záměr rekonstrukce budovy dětského oddělení dle předloženého materiálu. 

(Hlasování: 20/0/2)  

 

usnesení    Usnesení ZM č. 154/2010 

ZM souhlasí s poskytnutím ručení úvěru na rekonstrukci budovy dětského oddělení pro PNT, s. r. o. 

na uvedenou akci a to max. do výše 100 % skutečně čerpaného úvěru. 

(Hlasování: 20/0/2)  

 

usnesení    Usnesení ZM č. 155/2010 

ZM souhlasí s podáním žádosti do programu Zelená úsporám na financování projektu energetických 

úspor budovy dětského oddělení. 

(Hlasování: 20/0/2)  

 

 

K bodu č. 8/ Podněty zastupitelů, informace 

Budoucnost středního školství v Turnově 

usnesení    Usnesení ZM č. 156/2010 

ZM bere na vědomí zprávu o současném přístupu školství Libereckého kraje ke střednímu školství 

v Turnově. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

Bazén Výšinka – plavání v Turnově pro všechny a bez překážek 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

V Turnově dne 2. září 2010 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová     Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova    místostarosta města Turnova 
 


