
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 4. listopadu 1999 

1/ MZ souhlasí s úpravami Metelkových sadů dle návrhu Komise pro životní prostředí. Všechny práce 
budou prováděny dle zpracované projektové dokumentace s tím, že harmonogram prací bude zahrnovat 
kácení v čase a rozsahu:

1. etapa - leden/březen 2000, nejvýše 200 smrků,
2. etapa - nejvýše 270 smrků v období 3-5 let dle stavu stromů.

2/ MZ schvaluje zrušení příspěvkové organizace ZS Turnov k 31.12.1999 za těchto 
podmínek:

1. odprodej hmotného investičního majetku nově vzniklé organizaci,
2. převod zůstatku na účtu do rozpočtu města,
3. prostory budou pronajímány ze strany MN Turnov nově vzniklé organizaci,
4. veškeré dnešní služby obyvatelstvu ve spádové oblasti zůstanou zachovány.

MZ ukládá Ing. Hejdukovi a MUDr. Patkovi zajistit realizaci přijatého usnesení.

3/ MZ bere na vědomí :
- zprávu o přezkoumání hospodaření Města Turnova za rok 1998.
- výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 1998.
- výsledky hospodaření příspěvkových organizací za první pololetí roku 1999.
- plnění ročního rozpočtu k 30.9.1999.

4/ MZ schvaluje navržené rozpočtové změny u příjmů ve výši 16.393,53 tis. Kč, u výdajů ve výši 
18.593,53 tis. Kč a ve financování ve výši 2.200 tis. Kč.

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

6/ MZ schvaluje zahájení realizace investiční akce Rekonstrukce stravovacího provozu - hospodářská 
budova MN Turnov v roce 2000 v celkové investiční výši 60 mil. Kč s podmínkou poskytnutí 
předloženého sponzorského daru. Současně ukládá OSM a Ing. Hejdukovi uskutečnit všechny 
nutné kroky ve smyslu předloženého návrhu.

7/ MZ schvaluje uzavření zástavní smlouvy na dům č.ú. 81, Turnov na st.p. 846 mezi 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Městem Turnov pro zajištění státní dotace ve výši 2.560 tis. Kč 
na vybudování bytových jednotek v tomto domě.

8/ MZ doplňuje usnesení ze dne 30.9.1999 o problematice místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství  ve smyslu zrušení původní vyhlášky č. 3/91 a současně vyhlášky č.25/94.

9/ MZ souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 58/4 o výměře 1m2, k.ú. Turnov, pro vlastníky 
rozestavěného domu v ul. Ant. Dvořáka, tj. pro Ing. Jaroslava Brunclíka, bytem J. Palacha 988, 
Turnov, pro pana Vladimíra Brunclíka, bytem Žlábek 49, Tatobity a pro paní Danu Brunclíkovou, 
bytem Žlábek 49, Tatobity za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu všech nákladů spojených s prodejem.



10/ MZ ruší usnesení ze dne 26.3.1998, bod 8.). MZ souhlasí se směnou pozemků u prodejny SAMA, ul. 
Nádražní, Turnov mezi SUBMIT REALITY, s.r.o. Praha a Městem Turnov, a to p.p.č. 2543/4 - díl 
"b" za p.p.č. 2600/1 - díl "d".

11/ MZ schvaluje záměr umístění pracoviště Technických služeb  Turnov, s.r.o. v prostoru Vesecka a 
zahájení přípravných činností dle předloženého návrhu.

12/ MZ schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s polským městem Jawor.

13/ MZ přijalo zprávu o činnosti Sdružení Český ráj bez připomínek.

V Turnově, 10. listopadu 1999

                                              PhDr. Hana Maierová                          Ing. Milan Hejduk
                                                 zástupce starosty                                  starosta města


