
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. dubna 1998 

l/ MZ bere na vědomí zprávu o přezkoumání výsledku rozpočtového hospodaření 
za rok l997 Města Turnova.

2/ MZ schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok l997 u příspěvkových organizací a úhradu 
ztrát příspěvkových organizací z rezervního fondu dle předloženého návrhu.

3/ MZ schvaluje příspěvky cizím subjektům z rozpočtu města Turnov dle předloženého návrhu.

4/ MZ schvaluje k zajištění na úvěr 2O mil. Kč u KB Liberec domy : čp. 84 Skálova ul.,čp. 72 
Skálova ul., čp. 26 nám. Českého ráje /Čedok/, čp. 2O55  Sobotecká ul. /TS/  a hotel Slavie ul. Hluboká.

5/ MZ souhlasí s prodejem stavebního pozemku v Turnově "kasárna" manželům Luďku   a Zdence 
Čermákovým Radostín čp. 3, p.Sychrov za cenu 7OO,-Kč/m2 za podmínek stanovených městskou radou.

6/ MZ souhlasí s odprodejem pozemku st.č. 837/2 zast.pl. o výměře 28 m2, k.ú. Turnov za cenu 
200,-Kč/m2 společnosti C-Leasing, s.r.o. Turnov. Podmínkou odprodeje bude uskutečnění rekonstrukce 
objektu.

7/ MZ souhlasí s odprodejem pozemku manželům Václavu a Marcele Podzimkovým, Pelešany čp. 
77, p.č. 1331/7 k.ú. Mašov, podle geom.plánu č. 519-60/98, kterým bylo zaměřeno skutečné oplocení 
žadatelů, za cenu 50,- Kč/m2 a veškeré náklady s prodejem spojené .

8/ MZ souhlasí s darem pozemku p.č. 2309/6 o výměře 481 m2 paní Zdence Havlíčkové, Loukovec 
čp. 28  jednou polovinou a paní Janě Prokorátové druhou polovinou.

9/ Město Turnov v postavení účastníka řízení dle paragrafu č.59 staveb.zákona souhlasí s vydáním 
stavebního povolení na 4 bytové domy na Vrchhůře.
Na základě výše popsaných jednání a studií souhlasí  s udělením výjimky ze směrné části územního plánu 
zvýšením přípustné podlažnosti výše povolovaných staveb.

lO/ MZ souhlasí se změnou územního plánu na pozemcích bývalé skládky  tuhého komunálního 
odpadu na Kadeřavcim dle předloženého návrhu.

V Turnově dne ll.5.l998

Návrhová komise : Mgr. Rytíř a paní Ouvínová

JUDr. Václav  Šolc                                        ing. Milan Hejduk
starosta města                                                zástupce starosty


