
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. září 1998 

l/ MZ bere na vědomí informaci o zahájení výstavby silnice  I/35 a aktuálním stavu projednávání silnice 
I/lO.

2/ MZ bere na vědomí inforamace z pohledu územního plánování ve věci :
           a/ tržnice u "Stovky"
            b/ rekonstrukce domu čp. 25
            c/ novostavby domu čp. 287

3/ MZ souhlasí s předloženým návrhem řešení průmyslové zóny Ohrazenice a ukládá odboru rozvoje 
města připravit veškeré podklady nutné pro změnu územního plánu této lokality.

4/ MZ schvaluje likvidaci pohledávek dle předloženého  návrhu. Jedná se o pohledávky nad 5.000 Kč. 
Likvidace bude provedena do 30.9.1998.

5/ MZ promíjí  poskytnutou půjčku Spolku přátel Okresního muzea  Českého ráje Turnov.

6/ MZ ukládá vedoucí finančního odboru zahrnout do rozpočtu města na rok 1999  finanční prostředky na 
likvidaci "křídlatky" na městských pozemcích.
MZ ukládá vedoucí odboru životního prostředí projednat tuto otázku s  OkÚ Semily s cílem  získání 
finančního příspěvku a  vydání příslušných nařízení ze strany OkU Semily.

7/ MZ bere na vědomí informaci o nutné rekonstrukci čistírny odpadních vod v Turnově v příštích letech.

8/ MZ souhlasí s vykoupením pozemků v k.ú. Bukovina, které slouží jako veřejná komunikace dle návrhu 
za cenu 30,-Kč/m2, tj. celkem 482 m2 za l4.460,-Kč od   pí..Kubíčkové, Bukovina čp. 48.

9/MZ souhlasí  s vykoupením pozemků v k.ú. Bukovina, část p.č. 822/6, 85, 45l, 448 za 30,-Kč/m2 a 
p.p.č. 445 za 10,-Kč/m2  /celková cena l4.430,-Kč/ od ing. Hejdukové Aleny, Lestkov  čp. 46.

lO/ MZ souhlasí  s jmenování jednoho zástupce každé obce turnovského regionu do Rady pro hromadné 
sdělovací prostředky Města Turnova v případě, že se příslušná obec  připojí k projektu RTT a bude jej v 
přiměřené výši finančně  podporovat.
MZ deklaruje RTT jako veřejnoprávní mediální kulturní statek Města Turnova, který působí v zájmu 
podpory rozvoje a emancipace občanské společnosti Turnova včetně jeho spádové oblasti Českého ráje a 
Pojizeří.. Veřejnoprávní charakter je dán rozhodnutím o financování RTT z rozpočtu města  a 
ustanovením  Rady pro hromadné  sdělovací prostředky Města Turnova.
 MZ konstatuje, že poslání a činnost RTT se řídí  statutem a jednacím řádem Rady pro hromadné 
sdělovací prostředky Města Turnova. Současně se jedná o analogii k zákonu o České televizi a o Radě 
České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání .Provozní záležitosti dnes řeší smlouva mezi Městem 
Turnovem a JUDr. Brunclíkem, který odpovídá za programový provoz RTT v rozsahu odpovědnosti 



šéfredaktora a Petrem Mullerem, který odpovídá za technický provoz distribuční části televize v rozsahu 
odpovědnosti vedoucího pracovníka, přičemž v obou případech jde o odpovědnost dle ustanovení 
zákoníku práce o pracovní činnosti konané mimo pracovní poměr.

V Turnově  dne 28.9.l998

Návrhová komise : Mgr.Haken a ing. Šubert

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


