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Usnesení 

10. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 05. 11. 2015 

 

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 

 

 

1. Úvod   
 

usnesení ZM č. 375/2015 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 
  

2. Prodej pozemků v bytové zóně Hruštice - Károvsko, Turnov   
 

usnesení ZM č. 376/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1007/65 orná půda o výměře 833 m2, k. ú. Turnov, zaměřeného 

geometrickým plánem č. 4105-75/2015, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní 

cenu ve výši 1.384.550 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

usnesení ZM č. 377/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1007/66 orná půda o výměře 833 m2, k. ú. Turnov do vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.354.550 Kč, která je pro tento druh 

pozemku cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
  

usnesení ZM č. 378/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1007/67 orná půda o výměře 811 m2, k. ú. Turnov do podílového 

spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.394.850 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 379/2015 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku parc. č. 1007/68 orná půda o výměře 809 m2, k. ú. Turnov, zaměřeného 

geometrickým plánem č. 4105-75/2015, do společného jmění manželů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.342.150 Kč, která je pro 

tento druh pozemku cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

3. Aktuální situace ohledně OHŠ a SOŠ Turnov   
 

 

usnesení ZM č. 380/2015 
 

ZM bere na vědomí  

aktuální situaci v Obchodní akademii, hotelové škole a střední odborné škole Turnov. K 

projednávání problematiky se vrátí na dalším jednání. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  

4. Příspěvky občanů   
 

Rozprava:       Diskuse: --- 

 

V Turnově dne 6. listopadu 2015 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


