
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 22. dubna 1999 

1/ MZ bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Turnov a Policie ČR. MZ ukládá panu Boháčovi 
vypracovat společně se zástupci Policie ČR návrhy na řešení dopravní situace v Turnově, zvláště v ul. 
Hluboká a ul. 5. května.
2/  MZ schvaluje  záměr  umístění  kryté  tenisové haly,  venkovního centrkurtu,  squashhaly ,  klubového 
zařízení s občerstvením a dalšího zázemí na pozemku města v Turnově II dle návrhu a ukládá odboru 
rozvoje města projednání umístění sportovišť ve zmiňovaném prostoru.
3/ MZ zvolilo PhDr. Hanu Maierovou zástupcem starosty Města Turnova..
4/  MZ ruší  usnesení  ze  dne  27.8.1998  pod  bodem 7  o  výměně  pozemku  a  souhlasí  s  odkoupením 
pozemku p.č. 2257/2 od pana Čechvaly za 435 Kč/m2.
5/ MZ souhlasí s odkoupením spoluvlastnických podílů na p.p.č. 2260/1,2,3 a pozemku 2260 za cenu 70,- 
Kč/m2.
6/ MZ souhlasí s odprodejem pozemku č. 3338/10, o výměře 514 m2 v k. ú. Turnov za cenu 200,- Kč/m2 
manželům Mansfeldovým s tím, že veškeré výdaje spojené s odprodejem hradí kupující.
7/ MZ souhlasí se zadáním zpracování změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Turnov, dle par. 20 a 
par. 26 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánovní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, které 
plní funkci souborného stanoviska padle par. 13 vyhlášky č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci.
8/  MZ  požaduje  předložit  prováděcí  projekt  na  řešení  obnovy  šetřilovských  parků  a  současně 
zpracovanou alternativní úpravu pro Metelkovy sady ve smyslu vytvoření smíšeného lesa.
9/ MZ bere na vědomí zprávu o záměru rekonstrukce čistírny odpadních vod dle návrhu VHS Turnov.
10/ MZ schvaluje příspěvky cizím subjektům z rozpočtu města dle návrhu.
11/ MZ bere na vědomí odprodej akcií VČE a.s. a VPČ a.s. a informaci o možnostech použití finančních 
prostředků získaných prodejem.
12/ MZ zvolilo paní Jaroslavu Šírovou jako přísedící Okresního soudu v Semilech.
13/  MZ  pověřuje  kulturní  komisi,  aby  ve  spolupráci  s  dalšími  komisemi  MR  připravila  návrh 
významných aktivit, které by Město Turnov v roce 2000 organizačně a finančně podpořilo nebo samo 
zorganizovalo.

V Turnově dne 26. 4. 1999

Návrhová komise: Mgr. Haken, Mgr. Špetlík

Ing. Milan Hejduk                                                MUDr. Vladimír Eckert
  starosta města                                                        zástupce starosty


