
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. února 1999 

1) MZ schvaluje rozpočtovou změnu dle předloženého návrhu ve výši 750 tis. Kč v příjmové i výdajové 
části. Zároveň schvaluje základní rozpočet pro rok 1999 v příjmech ve výši 226.501 tis. Kč a ve výdajích 
216.850 tis. Kč.

2) MZ schvaluje prodej domu čp 1526 se st. p. 2138/2 v k. ú. Turnov do vlastnictví nájemníků domu dle 
předloženého návrhu.

3) MZ souhlasí s prodejem p. č. 902/6, ostatní plocha v k.ú. Turnov za cenu 700 Kč/m2 Ing. Miroslavu 
Vackovi , r. č. 590710/0958, bytem Turnov, Granátová 1901. Zároveň musí být dodrženy podmínky 
prodeje schválené radou města dne 23.7.1997 pod č. j. 224/97.

4) MZ schvaluje směnu pozemku 3905/17 o výměře 119 m2 za pozemek pro výstavbu RD v prostoru 
bývalých kasáren p. č. 901/4, ostatní plocha o výměře 875 m2. MZ zároveň  ukládá OSM MÚ projednat 
směnu pozemku pro přeložku vedení vodovodu v souvislosti s uvedenou směnou pozemků.

5) MZ souhlasí dle návrhu s odprodejem části pozemku p. č. 1160 v k. ú. Turnov, v ul. Pod zelenou 
cestou, pro každého vlastníka sousední nemovitosti za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s 
prodejem spojené ponesou kupující (geom. plán, znalecký posudek, poplatek za vklad).

6) MZ schvaluje odprodej pozemku p. č. 1313/8, ostatní plocha o výměře 69 m2 v k. ú. Turnov za cenu 
100 Kč/m2, a to p. Anně Klímové, p. Janě Kobosilové a p. Blaženě Dolenské. Náklady spojené s 
prodejem ponesou kupující ( znalecký posudek, poplatek za vklad). 

7) MZ schvaluje odprodej pozemku p. č. 2309/6, ostatní plocha o výměře 481 m2 v k. ú. Turnov za cenu 
250 Kč/m2 panu Romanu Koláčkovi.

8) MZ ruší vyhlášku č. 13 o povinnostech chovatelů domácího a hospodářského zvířectva.
MZ ruší vyhlášku č. 34/96 o místním poplatku ze psů a povinnostech majitelů dle předloženého návrhu.

9)  MZ schvaluje vyhlášku č. 52/99 o místním poplatku ze psů a současně ukládá p. Boháčovi a RNDr. 
Jarolímkovi připravit do konce roku 1999 novelu článku 2 této vyhlášky tak, aby platila pro rok 2000.

10) MZ souhlasí se vstupem města Turnova do Sdružení měst a obcí ČR.

11) MZ schvaluje na základě doporučení rady RTT uzavřít smlouvu s dnešními provozovateli o 
pokračování ve vysílání RTT v částce rozpočtu pro rok 1999. Dále schvaluje, aby rada RTT byla tvořena 
i zástupci mimo MZ při zachování stávajícího počtu.

12) MZ souhlasí jako vlastník pozemků p. č. 2727 a 1870/2 s připojením čerpací stanice Modrá hvězda 



prostřednictvím uvedených pozemků za účelem vjezdu a výjezdu do objektu a současně ruší přijaté 
usnesení č. 10 ze dne 24.4.1997.

13) MZ vzalo na vědomí informaci o použití internetu na MÚ.

14) MZ vzalo na vědomí informaci PhDr. Maierové o nově vzniklém Sdružení Český ráj.

V Turnově, dne 1. března 1999

Návrhová komise: MUDr. Berndt, Mgr. Rytíř

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


