
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 27. srpna 1998 

                                        
l/ MZ schvaluje koncepci parkování v centru Turnova a ukládá odborou rozvoje a odboru správy majetku 
projednat některé nutné majetkové otázky, a to především případné odkoupení pozemků na Koňském trhu 
a v prostoru parkoviště mezi ulicemi Palackého a Sobotecká.

2/ MZ schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu ve výši 13.291.000 Kč v příjmové i 
výdajové části a schvaluje základní rozpočet pro rok l998 v příjmech ve výši  203.780.000 Kč, ve 
financování  ve výši 28.917.000 Kč a ve výdajích 232.697.000 Kč.

4/ MZ schvaluje vyhlášku č.50/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

5/ MZ souhlasí s poskytnutím finanční pomoci ve výši 30.000 Kč obci Skuhrov nad Bělou na odstranění 
povodňových škod na účel uvedený v předložené žádosti.

6/ MZ souhlasí s odprodejem budovy  č.p. 373 se st.p.č. 669/1 ve Skálově ulici za cenu 11 947 780,- Kč 
organizaci Česká republika - Střední umělecko průmyslová škola Turnov.Současně  ukládá odboru správy 
majetku realizovat uvedený odprodej s tím, že platební podmínky budou upřesněny na základě 
vzájemného jednání.

7/ MZ schvaluje směnu pozemku 98/51 a 1048/23 v k.ú. Ohrazenice za spoluvlastnický podíl o vel.1/2 
p.p.č. 2257/2 v k.ú.  Turnov dle předloženého návrhu s tím, že rozdíl mezi výměrami bude uhrazen ve 
výši 200,- Kč/ m2.

8/ MZ schvaluje prodej  st.p. 124/1, st.p. 124/3, st.p. 124/4 a p.p. 836/1 k.ú. Daliměřice, které budou 
upřesněny geometrickým zaměřením dle návrhu, SBD Turnov za cenu 100 Kč/m2. Splatnost kupní ceny 
bude při podpisu smlouvy.

9/ MZ schvaluje prodej pozemků p.č. 1420/2, 1420/3, 1420/4 v k.ú. Turnov SBD Turnov za cenu 100 
Kč/m2. Splatnost kupní ceny při podpisu kupní smlouvy.

l0/ MZ bere na vědomí změnu  platebních podmínek při úhradě budovy starého kina.

11/ MZ schvaluje zahájení rekonstrukce domu čp. 81 v Turnově v r. l998, přijmutí státní dotace v celkové 
výši 2,56 mil. Kč na tuto rekonstrukci a finanční prostředky na dokončení rekonstrukce v r. l999 ve výši 
5,8 mil.Kč.

12 / MZ souhlasí se směnou pozemků na Daliměřicích č. 834/1 a 122/1 za pozemek č.835
pro ing. Pekaře dle návrhu bez jakékoliv finanční úhrady.

13/ MZ souhlasí s vykoupením pozemků st.p.č.  644 a p.p.č. 316/59 o celkové výměře 
228 m2,  k.ú. Mašov u Turnova, z důvodu majetkového vypořádání pozemků  u čističky odpadních vod a 
to za celkvou cenu 10.000,- Kč (tj. 43,85 Kč/m2).



14/ MZ souhlasí s vykoupením pozemku p.č. 3526 k.ú. Turnov jako pěší komunikaci za cenu 60,-Kč/m2 - 
majitel Hégr Jaromír, Berkova 264, Bělá p.Bez.

15/ MZ souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu pozemku na Daliměřicích, 
ppč. 695/130 a 695/131 p. Zdeňku Marešovi, Toronto, zastoupeného otcem p. L.Marešem, Bezručova 
363, Turnov za odhadní cenu 6.400,-Kč, neboť se jedná o pozemek, který byl jeho vlastnictvím.

16/ MZ bere na vědomí zprávu odboru správy majetku o průběhu investic /tělocvičny, byty Přepeřská ul., 
fasáda ZUŠ, komunikace k Technickým službám, náměstí/.

V Turnově dne 3O.8.l998

Návrhová komise : p. Kunetka, ing. Hnízdo

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


