
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. března 1998 

1. Městské zastupitelstvo (MZ) v Turnově schvaluje předložený koncept zástavbové studie v lokalitě 
nad Zelenou cestou s  tím,  že  požaduje  zahájit  jednání  o  odkoupení  pozemků v bloku A do majetku 
města.

MZ vyslechlo informaci o návrhu zástavbové studie  v lokalitě Výšinka a o přípravě první 
etapy realizace bytových domů v této lokalitě firmou STASPO Turnov.

2. MZ schvaluje limity hrubých mezd a limity na občerstvení a dary organizací města v rámci 
rozpočtu na rok 1998 dle předloženého návrhu.            

3. MZ v Turnově bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací 
města za rok 1997.

4. MZ bere na vědomí předložený rozbor z oblasti kultury.  MZ  schvaluje zde formulované obecné 
zásady zajištění jednotlivých sfér kultury ze strany Města Turnova jako výchozí základ pro budoucnost. 
Současně  pověřuje komisi pro kulturu a cestovní ruch  k dalšímu rozpracování uvedených  zásad.

5. MZ nepřijalo k problematice připojení ČSPHM  Modrá hvězda  žádné nové usnesení, v platnosti 
zůstává usnesení z 24.4.1997. Důvodem je nežádoucí změna využití pozemků  p.č. 2727 a 1870/2 v 
majetku města, která povede   k omezení pohybu pěších po chodníku a ulici Na Skalici a k vytvoření 
předpokladů pro nežádoucí zahuštění dopravy v tomto prostoru.

6. MZ souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní a směnné smlouvě na pozemky ve vlastnictví 
Města Turnova, které budou dotčeny stavbou silnice I/35  v katastrálním území Turnova dle předloženého 
návrhu.

7.         MZ souhlasí s vykoupením pozemků p.č. 1048/23 , část parc.č. 98/51 – původní pozemkový 
katastr  a část parcely 98/46  díl  ,,v 1." v katastrálním území Ohrazenice od pana Josefa Rakouše bytem 
Ohrazenice  čp.60 za cenu 310,- Kč/m2.

8. MZ souhlasí se směnou pozemků u prodejny SAMA, Nádražní ulice Turnov. Směna se týká části 
pozemků č. 2543/1 a 2543/4 , k.ú. Turnov dle předloženého návrhu.

9. MZ souhlasí s odkoupením pozemků  1048/24  a 98/45 x ´ od pana L. Anděla, bytem v Praze za 
30,- Kč/m2

10. MZ vzalo na vědomí aktuální informaci o rekonstrukci náměstí 

11. MZ vyslechlo informaci o návrhu úpravy jednacího řádu MZ ve vztahu k možnosti vystupování 



občanů Turnova na veřejném jednání zastupitelstva a  účasti tajemníka na jednání vyplývajícího z § 59 
zákona o obcích.

V Turnově dne 27.3.1998

Návrhová komise: RNDr.František Pelc
                              MUDr. Václav Severa

      Ing. Milan Hejduk                                                   JUDr.Václav Šolc
      zástupce starosty                                                               starosta


