
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 30. září 2010 
 

K bodu č. 1/ Úvod 

usnesení    Usnesení ZM č. 157/2010 

ZM schvaluje program dle návrhu jednání bez připomínek 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Čistá Jizera  

Zpráva VHS 

usnesení    Usnesení ZM č. 158/2010 

ZM bere na vědomí průběţnou zprávu předsedy Vodohospodářského sdruţení Turnov, s. r. o. a 

realizaci projektu Čistá Jizera v Turnově. 

(Hlasování: 23/1/0) 

 

Plán pro rok 2010 - 2011 

usnesení    Usnesení ZM č. 159/2010 

ZM bere na vědomí předloţenou zprávu odboru správy majetku o průběhu staveb a jejich 

financování v rámci akce „Čistá Jizera“. 

(Hlasování: 23/1/0)   

 

K bodu č. 3/ Finanční problematika  

Prodej pohledávek 

usnesení    Usnesení ZM č. 160/2010 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje úplatné postoupení pohledávek Města Turnova třetí osobě, a 

to p. Královi dle návrhu. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

Obecně závazná vyhláška města Turnova č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

usnesení    Usnesení ZM č. 161/2010 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 2/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

  



Ručení za úvěr VHS 

usnesení    Usnesení ZM č. 162/2010 

ZM schvaluje ručitelské prohlášení max. ve výši 64 775 tis. Kč na úvěr VHS Turnov v souladu se 

Smlouvou o úvěru v daném podílu, a pověřuje starostku města uzavřením dodatku Smlouvy o 

úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/79/09/LCD s Českou spořitelnou, a. s. 

(Hlasování: 20/0/4) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 163/2010 

ZM ruší usnesení č. 84/2009. 

(Hlasování: 20/0/4) 

 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2010 

usnesení    Usnesení ZM č. 164/2010 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 v příjmové části ve výši 425 783 tis. Kč, ve 

výdajové části ve výši 491 756 tis. Kč a financování ve výši 65 973 tis. Kč (dle přiloţené tabulky 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2010). 

(Hlasování: 19/0/5) 

 

K bodu č. 4/ Územní plán  

Vydání Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 165/2010 

Po projednání předloţené zprávy a v souladu se zněním § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění ZM: 

- schvaluje vydání Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Turnov 

- ukládá pořizovateli - Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit vyvěšení 

veřejné vyhlášky a opatření obecné povahy o vydání Změny č. 15 ÚPSÚ Turnov na úřední desku 

- ukládá pořizovateli - Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit uloţení 

kompletní dokumentace Změny č. 15 ÚPSÚ Turnov vč. dokladů o pořizování v souladu s § 165 

stavebního zákona. 

(Hlasování: 20/0/2) 

   

K bodu č. 5/ Čestné občanství, cena obce 

Změna Pravidel pro udělování ceny obce 

usnesení    Usnesení ZM č. 166/2010 

ZM schvaluje změnu Pravidel pro udělování ceny obce dle návrhu. 

(Hlasování: 19/0/4) 

 

Návrhy na udělení ocenění 

usnesení    Usnesení ZM č. 167/2010 

ZM uděluje cenu obce panu RNDr. Zdeňku Mrkáčkovi. 

(Hlasování: 14/0/9) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 168/2010 

ZM uděluje čestné občanství prof. Ing. Miroslavu Škaloudovi, DrSc., Dr. h. c., a RNDr. Ivanu 

Šolcovi. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

K bodu č. 6/ Příspěvky občanů  

  

Nebylo přijato ţádné usnesení.  

 

  



K bodu č. 7/ Základní škola Mašov  
Informace o projektové přípravě rekonstrukce ZŠ Mašov 

usnesení    Usnesení ZM č. 169/2010 

ZM schvaluje studii jako prvou část projekčního řešení připravované rekonstrukce Základní školy 

Turnov Mašov. 

(Hlasování: 19/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Majetkové záležitosti   

Odkoupení pozemků pro výstavbu chodníku v Přepeřské ulici 

usnesení    Usnesení ZM č. 170/2010 

ZM schvaluje odkoupení části pozemků p. č. 2011/2 o výměře 5 m2 od pana Vlastimila Vinše a 

části pozemku p. č. 2010 o výměře 31 m2 od pana Aleše Vinše 1/2 a Vlastimila Vinše 1/2 v k. ú. 

Turnov a kupní cenu ve výši 96,- Kč/ m2 formou smlouvy o budoucí smlouvě a následně kupní 

smlouvy. Výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

Prodej pozemku p. č. 623/10 v k. ú. Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 171/2010 

ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku p. č. 623/10 v k. ú. Turnov o výměře 25 m2 za cenu 1 

200,- Kč za m2 a nákladů spojených s prodejem manţelům Vítězslavu a Evě Čapkovým, Turnov. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

Prodej pozemků ve Fučíkově ulici 

usnesení    Usnesení ZM č. 172/2010 

ZM ruší usnesení ZM č. 115/2010 a č. 116/2010 ze dne 24. 6. 2010 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 173/2010 

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: 20/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 174/2010 

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: 20/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 175/2010 

ZM schvaluje prodej pozemků pod garáţemi ve Fučíkově ulici za cenu ve výši 551,- Kč/ m2 a 

nákladů spojených s prodejem v následujících případech: 

p. p. č. 2252/6 o výměře 23 m2 – kupující Libuše Klickaničová, 

p. p. č. 2252/7 o výměře 22 m2 – kupující Václav Světlík, 

p. p. č. 2252/8 o výměře 22 m2 – kupující manţelé Bohumil a Květoslava Hoškovi, 

p. p. č. 2252/9 o výměře 22 m2 – kupující Lia Pešáková a Alexandra Smrčková, 

p. p. č. 2252/10 o výměře 22 m2 – kupující manţelé František a Emilia Hanušovi, 

p. p. č. 2252/11 o výměře 23 m2 – kupující Karel Vodráţka, 



p. p. č. 2252/12 o výměře 25 m2 – kupující manţelé Miloslav a Dagmar Šorejsovi, 

p. p. č. 2252/13 o výměře 22 m2 – kupující manţelé Františka a Janu Richterovi, 

p. p. č. 2252/14 o výměře 21 m2 – kupující manţelé Roman a Hana Planíkovi, 

p. p. č. 2252/15 o výměře 21 m2 – kupující manţelé Milan a Terézia Špalkovi, 

p. p. č. 2252/16 o výměře 22 m2 – kupující manţelé Kamil a Eva Černí, 

p. p. č. 2252/17 o výměře 24 m2 – kupující manţelé Miloslav a Blaţena Cermanovi, 

p. p. č. 2252/18 o výměře 23 m2 – kupující manţelé Josef a Hana Sunkovi, 

p. p. č. 2252/19 o výměře 24 m2 – kupující manţelé Stanislav a Boţena Sudkovi, 

p. p. č. 2252/20 o výměře 24 m2 – kupující Vladimír Janků, 

p. p. č. 2253/5 o výměře 25 m2 – kupující Netolická Ludmila, 

p. p. č. 2253/6 o výměře 20 m2 – kupující Gabriela Veselá, 

p. p. č. 2253/7 o výměře 26 m2 – kupující Vojtěch a Eva Netoličtí, 

p. p. č. 2253/8 o výměře 22 m2 – kupující Petr Holan, 

p. p. č. 2253/9 o výměře 22 m2 – kupující manţelé Pavel a Renata Mikešovi, 

p. p. č. 2253/10 o výměře 24 m2 – kupující Zdeňka Venzarová, 

p. p. č. 2253/14 o výměře 26 m2 – kupující manţelé Jiří a Elena Klickaničovi, 

p. p. č. 2253/15 o výměře 25 m2 – kupující Lenka Müllerová, 

p. p. č. 2253/16 o výměře 26 m2 – kupující manţelé Josef Novotný a Lenka Müllerová, 

p. p. č. 2253/17 o výměře 25 m2 – kupující Stanislav Svoboda, 

p. p. č. 2253/18 o výměře 25 m2 – kupující manţelé Milan a Alena Hakenovi, 

p. p. č. 2253/19 o výměře 25 m2 – kupující manţelé František a Alena Vocáskovi, 

vše v k. ú. Turnov 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 176/2010 

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

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

(Hlasování: 20/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 177/2010 

ZM ruší usnesení ZM č. 119/2010 ze dne 24. 6. 2010. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

Prodej pozemku v průmyslové zóně Vesecko – p. p. č. 695/176, 695/10, k. ú. Daliměřice 

usnesení    Usnesení ZM č. 178/2010 

ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 695/176 a 695/10, k. ú. Daliměřice v souladu s územním a 

regulačním plánem města Turnova – Obchodně - průmyslový areál Vesecko a se schválenou 

Změnou č. 10 ÚPSÚ Turnov společnosti KAMAX, s. r. o. za cenu 500,- Kč/ m2. Předpokladem 

prodeje je doloţení písemného souhlasu Pozemkového úřadu v Semilech o vzdání se restitučního 

nároku a předloţení pravomocného usnesení Okresního soudu v Semilech o částečném zastavení 

soudního řízení podané ţaloby na určení vlastnického práva, týkající se uvedených pozemků. 

(Hlasování: 19/0/1) 

 

  



Směna pozemků u obchodního domu VESNA, Havlíčkovo náměstí, Turnov 

usnesení    Usnesení ZM č. 179/2010 

ZM schvaluje směnu pozemků u obchodního domu VESNA na Havlíčkově náměstí dle vyznačení 

na situačním snímku takto: 

- do vlastnictví Města Turnov z vlastnictví VESNY, a. s. převod části p. p. č. 1427/10 o výměře cca 

66 m2 a části p. p. č. 1461/1 o výměře cca 15 m2 - tj. celkem cca 81 m2 

- do vlastnictví spol. VESNA, a. s. z vlastnictví Města Turnov převod části p. p. č. 1465/2 o výměře 

cca 5 m2 a p. p. č. 1427/11 o výměře cca 6 m2 a úzký pruh v šíři cca 1,5 m pozemku parc. č. 1455 o 

výměře cca 32 m2 - tj. celkem cca 43 m2. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany 

města finančně vyrovnán ve výši 1500,- Kč/ m2 , ze strany VESNY, a. s. bude financováno 

geometrického zaměření, ostatní náklady se směnou spojené budou hrazeny smluvními stranami 

polovinou. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 180/2010 

ZM schvaluje směnu pozemků u domu čp. 778 Turnov na Havlíčkově náměstí následně: 

- do vlastnictví Města Turnov ze soukromého vlastnictví pí. Richterové a pí. Smrkovské převod 

části p. p. č. 1465/1 a p. p. č. 1427/8 o celkové výměře cca 13 m2 

- do podíl. spoluvlastnictví pí. Richterové a pí. Smrkovské (kaţdé ideál. polovinu) převod části p. p. 

č. 1464 a 1465/2 o celkové výměře cca 13 m2 jako pásu podél domu čp. 778 Turnov 

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady města, ostatní náklady se směnou spojené uhradí 

smluvní strany napůl. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

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

usnesení    Usnesení ZM č. 181/2010 

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. 1396/1 – kupní cena 581 400,- Kč – kupující manţelé Miroslav a Eva Kříţovi, Turnov společné 

jmění manţelů 

b. j. 1396/2 – kupní cena 684 360,- Kč – kupující Šindelářová Jarmila, Turnov 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

K bodu č. 9/ Kontrolní výbor  

Zpráva o činnosti 

usnesení    Usnesení ZM č. 182/2010     

ZM bere na vědomí zprávu Kontrolní výbor ZM Turnov za rok 2010. 

(Hlasování: 18/0/2) 

 

K bodu č. 10/ Fond pro sociální oblast  

Rozdělení příspěvků na r. 2010 

usnesení    Usnesení ZM č. 183/2010 

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

dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

  



K bodu č. 11/ Životní prostředí    

Podání ţádostí o dotaci 

usnesení    Usnesení ZM č. 184/2010 

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

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí, oblast 

podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, na projekt „Kompostárna a sběrný dvůr Turnov.“ V 

případě poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektu z rozpočtu města. 

(Hlasování: 20/0/0) 

 

usnesení    Usnesení ZM č. 185/2010 

ZM schvaluje podání ţádosti 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 veřejné zeleně v Turnově“. V případě poskytnutí 

dotace schvaluje ZM dofinancování projektů z rozpočtu města. 

(Hlasování: 16/3/1) 

 

K bodu č. 12/ Podněty zastupitelů, informace  

Čerpání příspěvků z Komise pro zahraniční vztahy města 

usnesení    Usnesení ZM č. 186/2010 

ZM schvaluje příspěvky z Komise pro zahraniční vztahy města pro rok 2010 dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 19/0/1) 

 

V Turnově dne 7. října 2010 

 

 

 

 

  

PhDr. Hana Maierová       Aleš Hozdecký 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


