
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 24. února 2011 

 

 

K bodu č. 1/ Úvod  

    Usnesení ZM č. 32/2011 

ZM schvaluje program jednání s doplněním dle diskuse. 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Smlouvy s VHS Turnov 

    Usnesení ZM č. 33/2011 

ZM bere na vědomí informace o financování akce Čistá Jizera I v Turnově.  

(Hlasování: 25/0/1) 

 

    Usnesení ZM č. 34/2011 

Dne 25. 5. 2009 byla uzavřena mezi Vodohospodářským sdruţením Turnov (dále jen „VHS 

Turnov“) a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: 45244782 (dále jen „ČS, a. 

s.“) smlouva o úvěru č. 79/09/LCD (dále jen „Smlouva o úvěru“) na poskytnutí úvěru ve výši CZK 

300 000 000,- (dále jen „Úvěr“).  

ZM byl doručen návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru (dále jen „Dodatek č. 3“), který hodlá 

VHS Turnov uzavřít s ČS, a. s. za účelem změny výše a skladby úvěrových prostředků, určených k 

financování Projektu Čistá Jizera I a II. ZM souhlasí s předloţeným konečným návrhem 

financování akce Čistá Jizera I pro město Turnov a se zněním tohoto dodatku.  

ZM současně v této souvislosti dle předloţených návrhů :  

- souhlasí s navýšením investičních nákladů na projekt Čistá Jizera I, realizovaný v Turnově, a s tím 

související navýšení části A Úvěru, čerpaného VHS Turnov ve prospěch města podle předloţeného 

návrhu Dodatku č. 3,  

- schvaluje znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolufinancování Projektu Čistá Jizera, uzavřené dne 

26. 6. 2009 mezi VHS Turnov a městem, a pověřuje starostku města k jeho uzavření,  

- souhlasí s poskytnutím ručení za Úvěr dle Dodatku č. 3 v podílu dle předloţeného návrhu a 

schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. 

RD1/79/09/LCD ze dne 9. 7. 2009 a pověřuje starostku města k jeho uzavření.  

(Hlasování: 17/0/9) 

 

    Usnesení ZM č. 35/2011 

ZM dále ukládá vedení města respektovat dohodnuté podmínky při tvorbě návrhů rozpočtů v 

následujících letech. 

(Hlasování: 20/0/6) 

 

 

 

 



K bodu č. 3/ Policie ČR a Městské policie  

Výroční zpráva Policie ČR 

    Usnesení ZM č. 36/2011 

ZM bere na vědomí předloţenou výroční zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v katastru 

Turnova za období 1. 1. – 31. 12. 2010. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

Výroční zpráva Městské policie 

    Usnesení ZM č. 37/2011 

ZM bere na vědomí výroční zprávu Městské policie Turnov za rok 2010. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

K bodu č. 4/ Ul. 5. května   

Rozsah úprav zeleně 

    Usnesení ZM č. 38/2011 

ZM bere na vědomí informace o projektu zeleně v ul. 5. května a souhlasí s navrţeným postupem 

prací včetně obnovy uličního stromořadí v úseku nám. Českého ráje po křiţovatku s ul. Husova. 

(Hlasování: 20/3/3) 

 

K bodu č. 5/ Majetkové záležitosti   

Parkoviště u nemocnice – získaní pozemku do vlastnictví města 

 

Bod byl odloţen na příští jednání ZM. 

 

Odkoupení pozemku p. č. 1839/1 v k. ú. Turnov 

    Usnesení ZM č. 39/2011 

ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č.1839/1 v k. ú. Turnov o výměře 138 m2 za cenu 100,- Kč za 

m2 a nákladů spojených s prodejem od Tělovýchovné jednoty Turnov. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – II. etapa 

    Usnesení ZM č. 40/2011 

ZM bere na vědomi stanovisko ČD, a. s. k poţadavkům města Turnov, stanovené Usnesením 

ZM č. 12/2011. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 41/2011 

ZM schvaluje odstoupení od projektu „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – II. etapa“. 

Vzhledem k tomu, ţe nebyly splněny poţadavky města, zvláště na úhradu budoucích provozních 

nákladů objektu, a ze strany ČD, a. s. nebyla podepsána navrţena nájemní smlouva, bez které nelze 

projekt realizovat. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 42/2011 

ZM ukládá starostce projednat toto usnesení s pracovníky ROP NUTS II Severovýchod v Liberci. 

(Hlasování: 26/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 43/2011 

ZM bere na vědomí informace o záměrech Českých drah rekonstruovat budovu nádraţí ČD, a. s. 

vlastními prostředky, ukládá starostce v tomto smyslu jednat se zástupci Českých drah a předloţit 

písemné stanovisko na příštím jednání ZM. 

(Hlasování: 26/0/0) 



K bodu č. 6/ PNT, s. r. o.      

Aktuální informace, organizační opatření 

    Usnesení ZM č. 44/2011 

ZM ukládá RM, aby v působnosti VH Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.  uloţila jednateli 

zabezpečit provoz kompletního gynekologicko - porodnického oddělení (tj. včetně porodnice) po 1. 

březnu 2011 a zároveň provést opatření k dlouhodobé stabilizaci tohoto oddělení. ZM ukládá Ing. 

Pekařovi města předloţit zprávu o plnění výše uvedeného usnesení na březnovém jednání ZM. 

(Hlasování: 15/0/11) 

 

K bodu č. 7/ Územní plánování  

Územní plán Turnov – určený zastupitel 

    Usnesení ZM č. 45/2011 

ZM schvaluje tajné hlasování o zastupiteli určeného pro pořizování územně plánovací dokumentace 

města Turnov pro celé volební období 2010 - 2014. 

(Hlasování: 19/2/1) 

 

    Usnesení ZM č. 46/2011 

ZM schvaluje volební komisi ve sloţení: M. Kratochvíl, Doc. PhDr. Svobodová, CSc., Ing. 

Romany. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 47/2011 

ZM schvaluje Ing. Tomáše Hockeho jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací 

dokumentace města Turnov pro celé volební období 2010 - 2014. 

(Hlasování: 16/0/10) 

 

K bodu č. 8/ Příspěvky občanů     

 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

K bodu č. 9/ Povodňová ochrana   

Projekt „Povodňový plán a varovné systémy na Turnovsku“. 

    Usnesení ZM č. 48/2011 

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

Prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní, Primární 

oblasti podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, Podoblasti podpory 1.3.1 - Zlepšení systému 

povodňové sluţby, na projekt „Povodňový plán a varovné systémy na Turnovsku“. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

K bodu č. 10/ Činnost kontrolního výboru   

Kontrola usnesení ZM 

    Usnesení ZM č. 49/2011 

ZM projednalo kontrolu plnění svých usnesení za sledované období dle předloţeného materiálu a 

souhlasí s předloţeným návrhem s doplněním dle diskuse (vyřazení usnesení č. 90/2007 a 153/2007 

ze sledování) 

(Hlasování: 25/0/0) 

 

Plán činnosti KV na rok 2011 

    Usnesení ZM č. 50/2011 

 ZM schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011 dle předloţeného návrhu s doplněním 

bodu č. 3: Kontrola financování akce Čistá Jizera – Město Turnov. 

(Hlasování: 21/0/0) 



K bodu č. 11/ Volnočas. aktivity dětí a mládeže   

Volnočasové aktivity dětí a mládeţe - příspěvky 

    Usnesení ZM č. 51/2011 

ZM schvaluje účelový příspěvek Města Turnova - Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeţe 

s doplněním čl. 5 v bodě č. 1 dle diskuse, včetně formulářů: 

- Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na volnoč. aktivity dětí a mládeţe 

- Vyúčtování fin. příspěvku na volnoč. aktivity dětí a mládeţe 

- Prezenční listina akcí 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

Rozdělení příspěvků na podporu kulturních aktivit z Kulturního fondu 

    Usnesení ZM č. 52/2011 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity z Kulturního fondu 

Města Turnova dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

K bodu č. 12/ Příspěvkové organizace   

Předání nemovitého majetku k hospodaření 

    Usnesení ZM č. 53/2011 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje přílohu č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 519, okres Semily, a to dle návrhu. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 54/2011 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje přílohu č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov, a to dle 

návrhu. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 55/2011 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje přílohu č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Hrad 

Valdštejn, a to dle návrhu. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

 

K bodu č. 13/ Mikroregion Jizera   

Činnost v r. 2010 

    Usnesení ZM č. 56/2011 

 ZM bere na vědomí zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ za rok 2010. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

    Usnesení ZM č. 57/2011 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ za rok 2010. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 14/ Ostatní, podněty zastupitelů, informace   

 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

 

 

V Turnově dne 3. března 2011 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová      Mgr. Otakar Špetlík 

starostka města Turnova     místostarosta města Turnova 
 


