
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 29. ledna 1998 

l/ MZ souhlasí se změnou vyhlášky č.4O/l997 o spádových obvodech jednotlivých škol v Turnově dle 
předloženého návrhu. Zveřejnění změny bude provedeno obvyklým způsobem.

2/ MZ vyslechlo : 
    - informaci o účasti Městské nemocnice v Turnově ve VŘ pro okres Semily,
    - informaci o výstavbě ambulantního traktu.
    
3/ MZ ukládá komisi pro nemocnici neustále vyhodnocovat možnosti transformace a doporučuje komisi 
pro nemocnici, aby se zabývala především možností přeměny na společnost s ručením omezeným, nebo 
veřejně prospěšnou společnost. MZ požaduje předložit aktuální zprávu na jednání v měsíci červnu.

4/ MZ souhlasí s bezúplatným převodem domu čp.7l se st.p. 535 /objekt Okresního  muzea ČR/ do 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření OMČR Turnov s těmito podmínkami :
  - nesmí být v budoucnu uskutečněn převod na jiný právní subjekt  /vč.zástavy a omezení vyplývajících z 
odevzdací listiny č.d. 288O/,
  - musí být zachováno využití budovy pro muzeum.
 - zároveň přechází na nabyvatele i povinnosti z odevzdací listiny, tzn. opravy  a údržba hrobky p. 
Boháčka.
  -zahrada k.p.č. 536  z k.ú. Turnov zůstává v majetku Města Turnov.
Při porušení uvedených podmínek musí být smluvně uzavřena povinnost převést objekt bezúplatně zpět 
na Město Turnov.

5/ MZ souhlasí s odprodejem domu čp.l727 restaurace "Skalák" se stavební parcelou 26OO/l45 a k.p.č. 
2543/6 - ostatní plocha. do vlastnictví firmy Barvy Turnov s.r.o. Marie Landyšová, Rubínová l9l8 Turnov 
za kupní cenu 3,5 mil.Kč.

6/ MZ schvaluje provedení směny pozemků mezi Městem Turnov a p. ing. Josefem Pekařem a p. 
Václavem Pekařem  o celkové výměře 647 m2 dle předloženého návrhu.
 
7/ MZ bere na vědomí informaci p. Kunetky ml. o vytvořením pracovní skupiny pro zpracování návrhu 
včetně nutných podmínek na projednání možnosti zkvalitnění činnosti MZ pomocí uvolněných 
profesionálních členů městské rady v příštím volebním období.

8/ MZ schvaluje  vypsání VŘ na studii řešení celého prostoru koupaliště se záměrem, aby zde v horizontu 
roku 2OOO byly zajištěny prostory pro koupání.
  - MZ upozorňuje na nutnost kvalitního zpracování výchozích  podmínek zadání studie.  MZ ukládá 
odboru rozvoje zajistit výběrové řízení  tak, aby vítězná studie byla MZ předložena v měsíci květnu.
   - MZ ukládá  Technickým službám Turnov s.r.o. zabezpečit stejné využití areálu jako v r.l997.
   - MZ  schvaluje   záměr  zajistit ostrahu a správu areálu koupaliště pracovníkem, který by zde měl 
zajištěno bydlení.



9/ MZ souhlasí s odkoupením pozemků  parc.č. 2258 o rozloze 96 m2 a parc.č. 2259 o rozloze 2.958 m2, 
tj. celkem 3.O54 m2 za cenu 585,-Kč/m2 za podmínek navrhovaných v předloženém materiálu.

lO/ MZ schvaluje vyhl.č. 47/98 o místním poplatku za provozovaný  výherní hrací přístroj.

11/ MZ ruší pravidla pro mimořádné odměny z 23.3.l993. Poskytování mimořádných odměn za zajištění 
výjimečných finančních zdrojů pro potřeby města bude řešeno  individuálně a schvalováno na jednání 
MZ.

12/ MZ schvaluje, aby usnesení MZ a MR byla zveřejňována na úřední desce MěÚ v plném znění. 

V Turnově dne 2.2.l998

Návrhová komise : p. Ouvínová Radka
                              p. PhDr. Maierová Hana 

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


