
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 22. října 1998 

l/ MZ schvaluje vykoupení pozemků pč. 2256/1, 2265/145 a 2255 od p. Anděla z  Ohrazenic  za 200,- 
Kč/m2 pro účely sjezdu ze silnice I/35 do Fučíkovy ulice.

2/ MZ schvaluje výkup pozemku od manželů Dědečkových - spoluvlastnický podíl o velikosti  1/2 ppč. 
3856/3 v k.ú. Turnov za kupní cenu 200,- Kč/m2 pro účely vybudování průmyslové zóny.

3/ MZ souhlasí s odprodejem pozemků  v Krátké ulici ppč. 1901/1, 1901/2, 1901/3 o celkové výměře 674 
m2 za  cenu 500,- Kč/m2 s tím, že polovina kupní ceny bude zaplacena v měsíci listopadu a druhá 
polovina do konce r.l998.

4/ MZ souhlasí s odprodejem polní a lesní cesty p.p.č. 1264 v k.ú. Turnov  jednotlivým zájemcům dle 
návrhu za odhadní cenu pozemku 5,- Kč/m2.

5/ MZ souhlasí se zpětným odprodejem  části p.p.č. 316/2  /cca 250 m2/, k.ú. Mašov za cenu 30,-Kč/m2 a 
náklady s prodejem spojené p. Charouskové z Mašova.

6/ MZ souhlasí s odprodejem zbytkových pozemků p.č. 2265/99, 2265/100 a část 2265/2 v ul. B.Smetany 
Turnov za cenu 100,-Kč/m2 a náklady s prodejem spojené p. Fajtovi  ul. B.Smetany Turnov.

7/ MZ souhlasí s odprodejem zbytkových pozemků p.č. 2297/2, 2297/16, 2297/5 a 2297/6 v Máchově 
ulici v Turnově za cenu 100,-Kč/m2.

8/ MZ souhlasí s navrženým splátkovým kalendářem pro spol.s.r.o. "Lékárna pod radnicí" při odprodeji 
pozemku p.č. 14/2 - zast.pl. o výměře 358 m2, k.ú. Turnov.

9/ MZ schvaluje vyhl.č. 51/98 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Z čl. V  se 
vypustí bod 11 - schody  od Libuňky k Hlavatici.

10/ MZ schvaluje přijetí krátkodobého úvěru do výše 25 mil.Kč od České  spořitelny a.s. 
      MZ ukládá finanční komisi schválit konkrétní výši čerpání úvěru dle vývoje finanční situace  města ke 
konci roku.

11/ MZ schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s.v lednu 1999 ve výši 20 mil.Kč. 
Ručení na tento úvěr  bude rozpočtovými příjmy v r.l999.

12/ MZ schvaluje příspěvky cizím subjektům z rozpočtu města dle návrhu.

13/ MZ schvaluje přesunutí zbylé rozpočtové  částky z položky krizový sdělovací systém do položky 
příspěvku RTT a ukládá ing. Hejdukovi upravit příslušné smlouvy  do konce r. l998 dle návrhu.

14/ MZ ukládá Radě pro sdělovací prostředky  připravit pro budoucí MZ podklady pro kvalitní 



rozhodování  o poskytnutí finančního příspěvku od r. 1999. Současně ukládá prověřit možnost 
vícezdrojového financování  RTT. 

15/ MZ usoudilo, že při přípravě programu zasedání MZ na 20.8.1998 byl porušen sedmý bod jednacího 
řádu.

16/ MZ schvaluje navýšení odměny pro členy okrskových volebních komisí o 200,-Kč na osobu.

17/ MZ schvaluje doplnění usnesení MZ ze dne 24.9.98 ve znění :"MZ souhlasí s předloženým návrhem 
řešení průmyslové zóny Ohrazenice a ukládá odboru rozvoje města připravit veškeré podklady nutné pro 
změnu územního plánu této lokality"takto : "tzn., že po předepsaném vyvěšení  na úřední desce a po 
projednání,  MZ schvaluje urbanistickou studii průmyslové zóny Ohrazenice - Fučíkova ulice v Turnově 
jako koncept změny územního plánu města Turnova a pověřuje odbor rozvoje města pokračováním 
projednávání této změny".

V Turnově dne 23.10.1998

Návrhová komise : Mgr. Haken a ing. Hájek

                                                                  
JUDr. Š o l c  Václav                                 ing.  H e j d u k  Milan
   starosta města                                               zástupce starosty        


