
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. března 1999 

1/ MZ schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny (MPZ) 
a položky MPZ v rámci rozpočtu Města Turnova, a to dle návrhu komise pro regeneraci MPZ takto:
 
1. kostel Panny Marie (vlastník ŘKC) - celkový objem prací v tomto roce 650.000,- Kč, jednotlivé 
podíly:
    a) 350.000,- Kč příspěvek města (z položky památková zóna 50.000,- Kč, z položky kostel 300.000,- 
Kč),
    b) 200.000,- Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ.

2. židovský hřbitov (vlastník ŽNO Praha) - celkový objem prací v tomto roce 530.000,- Kč, jednotlivé 
podíly:
     a) 150.000,- Kč příspěvek města,
     b) 230.000.- Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ.

2/ MZ schvaluje podle zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů pořízení změny ÚPSÚ Turnov č. 5 v lokalitě, která je dle ÚPSÚ Turnov označena č. 21 a to tak, 
že plocha č. 21 bude převedena z charakteru území průmyslové výroby na plochy orných půd. Zároveň 
MZ stanovuje postup při pořízení této změny dle výše uvedeného zákona.

3/ MZ schvaluje projednaný návrh změny č. 2 ÚPSÚ Turnov - lokalita pro výstavbu Rd Mašov Nad 
rybníčkem - a pověřuje odbor rozvoje města vylášením této změny městskou vyhláškou.

4/ MZ nepřijalo po projednání možností řešení koupaliště v Dolánkách žádné usnesení.

5/ MZ vzalo na vědomí informaci pana Kunetky o registraci občanského sdružení OPUŽ Turnov.

6/ MZ souhlasí s prodloužením smlouvy s provozovateli RTT do konce června 1999 a ukládá Radě RTT 
vypsat výběrové řízení na provozování televizního vysílání od 1.7.1999 v souladu s platnými zákony.

7/ MZ nepřijalo po projednání problematiky umístění zastávek autobusů ČSAD na ulici 5. května žádné 
usnesení.

8/ MZ vyslechlo zprávu Ing. Roubíčka o činnosti ČSAD  Semily a.s. a vzájemných vazbách s městem.

V Turnově, dne 29.3.1999

Návrhová komise: Mgr. Sucharda, MUDr. Tomášek

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


