
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. února 1998 

l/ Městské zastupitelstvo vyslechlo prohlášení  p. Boháče jménem zastupitelů KSČM reagující na 
vystoupení p. ing. Hájka v RTT.

2/ MZ  schvaluje  rozdělení portfolia na dvě části - aktivní a pasivní, dle předloženého návrhu. Cenné 
papíry v pasivní části zatím nejsou uvolněny k prodeji z důvodů strategických zájmů Města Turnova, 
nebo z důvodu omezené převoditelnosti. Cenné papíry v aktivní části schvaluje MZ k volnému 
obchodování.
   MZ ukládá zástupci starosty předložit podle okamžitého vývoje na některé z dalších jednání návrh 
na změnu rozdělení aktivní a pasivní části portfolia. V případě, že součástí aktivní správy portfolia budou 
peněžní prostředky, budou investovány v souladu s investiční strategií, která je nedílnou součástí 
smlouvy. 

3/ MZ projednalo problematiku stanovení ceny tepla a otázky další  činnosti   Městské teplárenské 
Turnov s.r.o.. MZ doporučuje městské radě schválit  rozšíření  dozorčí rady MTT s.r.o..

4/ MZ schvaluje vyhlášku č. 48/98 Města Turnova o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

5/ MZ projednalo otázku vyslovení důvěry k výkonu funkce panu starostovi. Odvolání starosty 
nebylo  veřejným hlasováním schváleno.

6/  MZ zásadně nesouhlasí s přesunem bezplatných linek  l58, l55 a 15O na centrální  okresní 
dispečink do Semil. MZ vyzývá vedení města a všechny zodpovědné orgány k jednání o zachování 
původního stavu, tedy  ke směrování  zmíněných linek na příslušná střediska  v Turnově. MZ přijalo toto 
usnesení na základě konkrétních událostí, kdy došlo k prokazatelnému časovému prodlení a zkreslení 
předávaných informací přes okresní dispečink.

7/ MZ  bere na vědomí  rozbor hospodaření za rok l997 a schvaluje saldo příjmů a výdajů po 
konsolidaci k 3l.l2.l997 ve výši 7,678.l40,04 Kč.

8/ MZ schvaluje přijetí střednědobého úvěru ve výši 20 mil. Kč. MZ ukládá provést finanční komisi 
výběrové řízení na nejvýhodnější nabídku.

9/ MZ schvaluje rozpočet na rok l998 v příjmech ve výši  l90.489 tis.Kč a ve výdajích ve výši 
2l9.406 tis. Kč, dle předloženého návrhu. 

1O/ MZ schvaluje rozdělení fin. příspěvku z Programu regenerace MPZ a položky MPZ v rámci 
rozpočtu města tak, jak je navrhla komise pro regeneraci MPZ.

11/ MZ vzalo na vědomí informaci p. Hakena o činnosti Komise pro RTT a kulturní zpravodaj.

l2/ MZ souhlasí s navrženým řešením rekonstrukce velkého mostu přes Jizeru.



l3/ MZ bere na vědomí informace o výstavbě bytů.

14/ Městské zastupitelstvo schvaluje formální opravu  bodu 2. a)  usnesení z jednání MZ v Turnově ze 
dne 22.srpna 1996 a to tak, že nahrazuje slovní spojení " Změny a doplňky územního plánu sídelního 
útvaru Turnov " souslovím " Územní plán sídelního útvaru Turnov ". Úplné znění příslušného bodu 
dotyčného rozhodnutí bude tedy po opravě :

"Městské zastupitelstvo v Turnově
1.  ............. / beze změny/ .....................
2. a)  s ch v a l u je  podle § 36, odst. 1n)  zákona č. 367/1990 Sb., O obcích, ve znění zákona č. 439/1991 
Sb.,  zákona  č.53/1991 Sb., a č. 302/1992 Sb.  Územní plán sídelního útvaru Turnov. Rozsah závazné 
části této územně plánovací dokumentace a vymezení veřejně pros- pěšných staveb je zřejmý z vlastního 
návrhu a z Vyhlášky o závazných částech ÚPSÚ Turnov.

Dále schvaluje tuto Vyhlášku o závazných částech ÚPSÚ Turnov, která je přílohou tohoto 
usnesení."    

V  Turnově  dne  2. 3. l998

Návrhová komise : MUDr. Hrubý 
                              MUDr. Tomášek

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



DODATEK č.1 K ZÁPISU A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO   ZASTUPITELSTVA dne 
26.2.1998

K bodu č.10 je doplněn tento text:

Celková částka z Programu regenerace městské památkové zóny bude rozdělena takto:
a) kostel sv.Františka z Assisi (vlastník ŘKC) - celký objem prací 460.590,-Kč (nátěr fasády, 
dokončení soklu, dokončení opravy krovu a chemická oprava krovu)  
                                                jednotlivé podíly: 46.590,-Kč příspěvek vlastníka
                                                                            92.000,-Kč příspěvek Města
                                                                          322.000,.Kč příspěvek z Progamu
b) židovský hřbitov (vlastník ŽNO Praha) - celkový objem prací 440.192,-Kč (oprava ohradní kamenné 
zdi)

jednotlivé podíly: 100.192,-Kč příspěvek vlastník
                                                                              88.000,-Kč příspěvek Města
                                          252.000,-Kč  příspěvek z Programu
c) městské divadlo(vlastník Město Turnov) - celkový objem 2.935.753,40 Kč (dokončení celkové 
rekonstrukce zázemí), v roce 1998 je objem prostředků 2.179.476,70 Kč.
                                                jednotlivé podíly:  306.000,-Kč příspěvek z Programu
                                                                           1.873.476,70 Kč Město

Návrhová komise : MUDr. Hrubý 
                              MUDr. Tomášek

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


