
 

 
 

USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 31. března 2011 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  
K bodu č. 1/ Úvod   

   Usnesení ZM č. 58/2011 

ZM schvaluje program jednání dle návrhu bez připomínek. 

(Hlasování: 21/0/0) 

    

K bodu č. 2/ Čistá Jizera   

Aktuální informace 

   Usnesení ZM č. 59/2011 

ZM bere na vědomí informace o probíhajících pracích v rámci akce Čistá Jizera. 

(Hlasování: 22/0/0) 

     

K bodu č. 3/ Majetkové záležitosti   

Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. a II. etapa 

   Usnesení ZM č. 60/2011 

ZM schvaluje předložený Dodatek č. 1 k Dohodě o partnerství s ČD, a. s. 

(Hlasování: 21/0/2) 

 

   Usnesení ZM č. 61/2011 

ZM schvaluje bezplatné převedení projektové dokumentace nádražní budovy s názvem „Turnov – 

Integrovaný přestupní uzel veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD, II. etapa, Rekonstrukce 

nádražní budovy ČD“ Českým drahám, a. s. do jejich majetku, a to v celkové výši 1 452 385,- Kč. 

(Hlasování: 20/0/3)  

 

Bytová zóna Hruštice - Károvsko, vypořádání pozemků s manželi Ing. Nagymihály a Ing. 

Kousalem 

   Usnesení ZM č. 62/2011 

ZM schvaluje směnu pozemků v bytové zóně Hruštice - Károvsko s Ing. Ilonou Nagymihály a Ing. 

Čestmírem Kousalem dle vyznačení na situačním snímku takto: 

- do vlastnictví Města Turnov z vlastnictví manželů Ing. Ilony Nagymihály a Ing. Čestmíra Kousala 

převod části p. p. č. 2961/5 k. ú. Turnov o výměře 21m2 

- do vlastnictví manželů Ing. Ilony Nagymihály a Ing. Čestmíra Kousala z vlastnictví Města Turnov 

převod části p. p. č. 2940/3 o výměře 997 m2 (2940/22 o výměře 11 m2 a 2940/21 o výměře 986 

m2), dále převod části p. p. č. 2961/4 o výměře 783 m2 (2961/10 o výměře 20 m2, 2961/8 o výměře 

49 m2, 2961/6 o výměře 540 m2, 2961/7 o výměře 174 m2), vše k. ú. Turnov. 

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany manželů Ing. Ilony Nagymihály a Ing. 

Čestmíra Kousala finančně vyrovnán dle cen schválených RM pro směny pozemků v bytových 

zónách (506,- Kč/ m2 stavební, 96,- Kč/ m2 komunikace, 179,- Kč/ m2 zeleň). Geometrické 

zaměření a ostatní náklady se směnou spojené budou hrazeny smluvními stranami polovinou. 

(Hlasování: 20/0/3) 



 

 

   Usnesení ZM č. 63/2011 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej pozemku parc.č. 2961/11, k. ú. 

Turnov v případě, že tento nebude dotčen rekonstrukcí ulice 5. května a nového nájezdu do ulice 

Zelená cesta 

 (Hlasování: 20/0/3) 

 

Směna pozemků v bytové zóně Hruštice - Károvsko - Pozdníček, Marek 

   Usnesení ZM č. 64/2011 

ZM schvaluje směnu pozemku v bytové zóně Hruštice - Károvsko s panem Vítězslavem 

Pozdníčkem a ak. soch. Jaroslavem Markem dle vyznačení na situačním snímku takto: 

- do vlastnictví Města Turnov z vlastnictví pánů Vítězslava Pozdníčka a ak.soch. Jaroslava Marka 

převod části p. p. č. 2870/19 o výměře cca 700 m2 (stavební), cca 125 m2 (komunikace) a cca 515 

m2 (zeleň) - tj. celkem cca 1340 m2 

- do vlastnictví pana Vítězslava Pozdníčka z vlastnictví Města Turnov převod p. p. č. 2870/46 o 

výměře 375 m2 a p. p. č. 2870/17 o výměře 18 m2 - tj. Celkem 393 m2 

- do vlastnictví ak. soch. Jaroslava Marka z vlastnictví města Turnov převod p. p. č. 2870/43 o 

výměře 534 m2. 

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany pánů Vítězslava Pozdníčka a ak. soch. 

Jaroslava Marka finančně vyrovnán dle cen schválených RM pro směny pozemků v bytových 

zónách. Přesné výměry směňovaných pozemků budou dány geometrickým plánem. Geometrické 

zaměření a ostatní náklady se směnou spojené budou hrazeny smluvními stranami polovinou. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Vykoupení pozemku v bytové zóně Durychov – Na Kamenci 

   Usnesení ZM č. 65/2011 

ZM schvaluje vykoupení části pozemku parc. č. 3161/4 o výměře 234 m2 v k. ú. Turnov od Ing. 

Jitky Vaňátkové v bytové zóně Durychov – Na Kamenci do vlastnictví Města Turnov za 96,- Kč/ 

m2 a veškerých nákladů s převodem spojených. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Prodej části pozemku p. č. 1663/9 v k. ú. Turnov 

   Usnesení ZM č. 66/2011 

ZM schvaluje odprodej části pozemku p. č.1663/9 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Turnov pro ČEZ 

Distribuce a. s. pro vybudování trafostanice za cenu 1 500,- Kč/ m2 a uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o odkupu tohoto pozemku. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Parkoviště u nemocnice – získání pozemku 

   Usnesení ZM č. 67/2011 

ZM bere na vědomí informaci o pozemku p. č. 1244/1 v k. ú. Turnov, který je ve vlastnictví 

Panochovy nemocnice Turnov s. r. o. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Páteční trhy Turnov 

   Usnesení ZM č. 68/2011 

ZM schvaluje přesunutí tohoto bodu na dubnové ZM. 

(Hlasování: 21/0/2) 

 

  



 

 

K bodu č. 4/ Památková péče   

 Rozdělení příspěvků z programu regenerace 

   Usnesení ZM č. 69/2011 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2011 a to:  

dům U Bažanta – č. p. 70 Skálova ulice, Turnov (vlastník Liberecký kraj) - celkový objem prací v 

roce 2011 činí 2 200 000,- Kč. Bude prováděna oprava a výměna oken a udržovací práce. 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 1 100 000,- Kč z prostředků vlastníka, 1 100 000,- Kč z prostředků z 

Programu regenerace MPZ. 

(Hlasování: 23/0/0) 

 

Rozšíření památkové zóny 

   Usnesení ZM č. 70/2011 

ZM navrhuje Ministerstvu kultury ČR  rozšíření MPZ Turnov ve variantě – červeně označené 

hranice rozšíření hranic městské památkové zóny Turnov a ukládá starostce města v tomto smyslu 

informovat Ministerstvo kultury ČR. 

(Hlasování: 19/0/5) 

 

   Usnesení ZM č. 71/2011 

ZM schvaluje opětovné hlasování o návrhu Ing. Tomsy. 

(Hlasování: 16/0/7) 

 

   Usnesení ZM č. 72/2011 

ZM navrhuje Ministerstvu kultury ČR rozšíření MPZ Turnov takto: navrhovanou variantu rozšířit o 

oranžové označení hranice rozšíření hranic městské památkové zóny Turnov, tj. včetně ulice 

Přemyslova a část 28. října a ukládá starostce města v tomto smyslu informovat Ministerstvo 

kultury ČR.  

(Hlasování: 18/1/4) 

 

   Usnesení ZM č. 73/2011 

ZM ruší usnesení č. 70/2011. 

(Hlasování: 21/1/2) 

 

   Usnesení ZM č. 74/2011 

ZM Turnova ukládá OŠKS k doporučenému návrhu dopracovat slovní popis hranic rozšíření MPZ a 

informovat jednotlivé vlastníky všech dotčených nemovitostí o výše uvedeném záměru.  

(Hlasování: 21/1/2) 

 

K bodu č. 5/ Podpora volnočas. aktivit dětí   

Rozdělení příspěvků 

   Usnesení ZM č. 75/2011 

ZM schvaluje výše dotací jednotlivým žadatelům z Příspěvku VADM dle předloženého návrhu s 

vyřazením žádostí příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov a Libereckým krajem. 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

K bodu č. 6/ PNT, s. r. o.      

 Informace o současném vývoji v PNT s. r. o. 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

  



 

Projednání podnětu občanů Turnova 

   Usnesení ZM č. 76/2011 

ZM projednalo podnět občanů města Turnov s odkazem na usnesení ZM č. 44/2011 ze dne 24. 2. 

2011 a usnesení RM v působnosti valné hromady Panochova nemocnice Turnov s. r. o. RM č. 

80/2011 a RM č. 81/2011 ze dne 7. 3. 2011. 

(Hlasování: 23/0/2) 

 

   Usnesení ZM č. 77/2011 

ZM bere na vědomí stížnost na postup pana Mgr. Otakara Špetlíka na veřejném zasedání ZM dne 

24. 2. 2011 a způsob jejího vyřízení. 

(Hlasování: 20/0/5) 

 

K bodu č. 7/ Příspěvky občanů    

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 8/ Péče o zeleň - projekty   

Informace o projektech se zahájením realizace v r. 2011 

   Usnesení ZM č. 78/2011 

ZM bere na vědomí informace o projektech uvedených na ř. 269, 270, 271 a 272 rozpočtu města na 

rok 2011. 

(Hlasování: 20/0/3) 

 

K bodu č. 9/ Sociální záležitosti  

Komunitní plán regionu Turnovsko 2011 - 2015 

   Usnesení ZM č. 79/2011 

ZM schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních služeb regionu Turnovsko 2011- 2015. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

Fond na podporu sociální oblasti 

   Usnesení ZM č. 80/2011 

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

dle předloženého návrhu. 

(Hlasování: 20/0/2) 

 

Správní rada fondu 

   Usnesení ZM č. 81/2011 

ZM jmenuje správní radu Fondu na podporu sociální oblasti ve složení: Milan Kratochvíl, MUDr. 

Jana Čepková, Mgr. Petra Houšková, Břetislav Jansa, Jana Čejková, Luďka Kanclířová, Mgr. Hana 

Kocourová, Marie Macháčková, Bc. Jaroslav Cimbál, Ing. Jaromír Pekař, Irena Holiday, Vladislava 

Ejemová, Tajemník fondu – pověřený pracovník Odboru soc. věcí MěÚ Turnov. 

(Hlasování: 21/0/2) 

 

K bodu č. 10/ Organizační záležitosti ZM a MěÚ  

Návrh na určení rozsahu informací na webu města Turnov 

   Usnesení ZM č. 82/2011 

ZM bere na vědomí možnost prezentace zastupitelů na stránkách města v rozsahu, jaký si zastupitel 

zvolí a pošle tajemníkovi úřadu elektronicky. 

(Hlasování: 22/0/1) 

 

   Usnesení ZM č. 83/2011 

ZM schvaluje úpravu internetových stránek města Turnov tak, že na webu města budou v rubrice 

Zastupitelstvo města uvedeny Zápisy z jednání ZM, termíny jednání ZM a v rubrice Rada města 

budou uvedeny termíny jednání RM.  

(Hlasování: 17/0/5)  



 

 

Návrh na změnu Jednacího řádu ZM – poř. č. 6.04 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Návrh na změnu Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek 49.07 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 11/ Podněty zastupitelů, informace, ostatní  

Informace o výsledku měření hluku ze silnice I/35 v průtahu sídlištěm v Turnově 

   Usnesení ZM č. 84/2011 

Zastupitelstvo města Turnova bere na vědomí informaci o výsledku měření hluku v okolí silnice 

I/35. 

(Hlasování: 19/0/0)  

 

Půjčka Sdružení Český ráj 

   Usnesení ZM č. 85/2011 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje poskytnutí půjčky Sdružení Český ráj ve výši 500 tis. Kč na 

předfinancování projektu z fondů EU „Rozvoj projektu Greenway Jizera a prezentace turistické 

nabídky Českého ráje pro polské návštěvníky,“ a to bez zajištění. 

(Hlasování: 14/0/8) 

 

Zálohy sportovním organizacím - doplnění 

   Usnesení ZM č. 86/2011 

ZM schvaluje zálohové zaslání příspěvku TJ Turnov. 

(Hlasování: 22/0/0) 

 

Příspěvek Mgr. Pokorná  

 

Bod bude připraven na příští jednání ZM. 

   

 

 V Turnově dne 7. dubna 2011 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Mgr. Otakar Špetlík 

starostka města Turnova      místostarosta msta Turnova 


