
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. června 1999 

1/ MZ schvaluje vyhlášku města č. 55/99, kterou se ruší platnost vyhlášky č. 20/94 
o povinném hubení myšovitých hlodavců, potkanů a myší.

2/ MZ souhlasí s přijetím daru ve výši 60 mil Kč od "Nadace B. J. Horáček Foundation for Bohemian 
Paradise" dle  předloženého návrhu.

3/ MZ schvaluje zahájení investiční akce "Rekonstrukce objektu č. 3 bývalých kasáren na školu" ve 
smyslu předloženého materiálu. Současně schvaluje financování akce ze strany městského rozpočtu podle 
odsouhlaseného platebního kalendáře.

4/ MZ ukládá odborům rozvoje města a správy majetku připravit ve spolupráci s komisí pro rozvoj města 
návrh zásobníku prioritních investičních akcí s určením pořadí v termínu do 31.10.1999.

5/ MZ schvaluje odměny pro členy Městské rady v Turnově  dle návrhu.

6/ MZ bere na vědomí plnění rozpočtu města ke dni 31.5.1999.

7/ MZ schvaluje rozpočet po rozpočtových změnách v příjmové části ve výši 268.451 tis. Kč, ve výdajové 
části ve výši 257.850 tis. Kč a ve financování ve výši 10.601 tis. Kč dle předložených návrhů.

8/ MZ souhlasí s přijetím půjčky 850 tis. Kč od obce Mírová pod Kozákovem na plynofikaci Károvska.

9/ MZ souhlasí s poskytnutím půjčky AC Turnov ve výši 1.800 tis. Kč  za účelem dokončení atletického 
stadionu.

10/ MZ souhlasí s odprodejem přednostního práva na koupi akcií České spořitelny, a.s. za částku 150 tis. 
Kč pro PPF burzovní společnost, a.s.

11/ MZ pověřuje sportovní komisi vypracovnáním přehledu využití sportovišť ve městě s ohledem na 
ekonomické dopady pro Město Turnov do 31.12.1999.



12/ MZ schvaluje požízení regulačních plánů pro rozvojové plochy č. 5, 6, 8, 9 a 42 dle ÚPSÚ Turnov.

13/ MZ souhlasí s umístěním přístavby zámečnické dílny k domu čp. 1868 v Prouskově ul. 
na poz. č. 2501/3 a 2501/2 v k. ú. Turnov jako stavby v tomto území vyjímečně přípustné.

14/ MZ neschvaluje žádost o změnu územního plánu č.j. 33/99 v oblasti Mašova.

15/ MZ schvaluje prodej a směnu pozemků dle předloženého návrhu mezi Městem Turnov 
a ŘSD Pardubice pro vyrovnání majetkových vztahů v souvislosti se stavbou "průtahu silnice I/10 a I/35 
Turnov, Svobodova ul. - Kudrnáčovy hodiny.

16/ MZ souhlasí s prodejem p.č. 902/8 ostatní plocha v k.ú. Turnov za cenu 700 Kč/m2 panu Zdeňku 
Kurelovi,Kostelec nad Černými lesy, za podmínek prodeje schválených MR pod č.j. 224/97.

17/ MZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 2600/1 v k.ú. Turnov za cenu 25,- Kč/m2 manželům Miloši a 
Marii Landyšovým, Turnov dle návrhu s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

18/ MZ souhlasí s prodejem sokolovny se st.p. 13/1 a p.p.č. 52/2 v k.ú. Malý Rohozec manželům Pavlu a 
Evě Javorským, Malý Rohozec  a Vojtěchu Javorskému, Praha 6,  za kupní cenu 40 tis. Kč.

19/ MZ souhlasí s odprodejem pozemku p.č. 713/24 - orná půda o výměře 504 m2 v k.ú. Mašov u 
Turnova manželům Jaroslavu a Janě Křížovým za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s 
prodejem hradí zájemce .

20/ MZ souhlasí se směnou pozemků p.č. 145/1 v k.ú. Malý Rohozec a p.č. 695/16 a p.č. 695/17 v k.ú. 
Daliměřice s Pozemkovým fondem ČR dle návrhu. Současně schvaluje odprodej takto získaných 
pozemků firmě Ontex za podmínek předložených v návrhu. 

21/ MZ souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 165/11 v k.ú. Mašov u Turnova za cenu 10,- Kč/m2 od 
manželů Kyselových, Turnov, Přepeřská 1491.

22/ MZ souhlasí s odkoupením p.p.č. 22/2 v k.ú. Mašov u Turnova o celkové výměře 181 m2 od pana Z. 
Bočka, M. Ježka, manželů B. a E. Rakoušových a manž. L. a J. Vítkových za cenu 30,- Kč/m2  včetně 
úhrady nákladů spojených s odkoupením.

23/ MZ souhlasí s vykoupením p.p.č. 2870 o výměře 82 m2 v k.ú. Turnov od manželů Eršilových  pro 
účely rozšíření místní komunikace za cenu 10,- Kč/m2.

24/ MZ souhlasí s přijetím daru pozemku p.č. 978/2 v k.ú. Daliměřice od Správy a údržby silnic Semily 
ve výměře 444 m2, na němž je provedena stavba chodníku.

25/ MZ nesouhlasí s prodejem pozemku  p.p.č. 988/5 v oblasti Šetřilovska dle předloženého návrhu.



26/ MZ nesouhlasí s prodejem p.p.č. 862 a p.p.č. 863/1 v k.ú. Turnov pro výstavbu obytných domů za 
podmínek předložených v návrhu.

27/ MZ jmenuje pracovní komisi pro posouzení úprav jízdních řádů ČSAD a k řešení zlepšení 
průjezdnosti městem ve složení: p. Kunetka, p. Grund, RNDr. Jarolímek.

V Turnově dne 30. června 1999
       
                           MUDr. Vladimír Eckert                                                Ing. Milan Hejduk
                                zástupce starosty                                                        starosta města


