
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 28. ledna 1999 

1) MZ schvaluje jednací řád Městského zastupitelstva  v Turnově včetně projednaných pozměňovacích 
návrhů.

2) MZ schvaluje předložená rozpočtová opatření z OkÚ Semily a navyšuje příjmy a výdaje roku 1998 o 
9.467 tis. Kč.

3) MZ schvaluje rozbor hospodaření za rok 1998  ve výši  213.214 tis. Kč - příjmy,  239.270 tis. Kč - 
výdaje  a  26.156 tis. Kč - financování.

4) MZ schvaluje rozpočet na rok 1999 v příjmech ve výši Kč 225.751 tis. Kč, ve výdajích 216.100 tis. Kč 
a ve financování ve výši Kč 9.651 tis. Kč.

5) MZ souhlasí s uzavřením zástavní smlouvy na bytové jednotky v domě čp. 18 na st. p. 30/1 v k.ú. Malý 
Rohozec mezi ČR OkÚ Semily  a Městem Turnov pro zajištění státní dotace ve výši 640 tis. Kč za 
vybudování bytových jednotek.
MZ souhlasí s uzavřením zástavní smlouvy na bytové jednotky v domě čp. 84 na st. p. 506 v k.ú. Turnov 
mezi ČR OkÚ Semily  a Městem Turnov pro zajištění státní dotace ve výši 640 tis. Kč za vybudování 
bytových jednotek.
MZ souhlasí s uzavřením zástavní smlouvy na bytové jednotky v domě čp. 1449 na st. p. 2002/3 a čp. 
1450 na st. p. 2002/2 v k.ú. Turnov mezi ČR OkÚ Semily  a Městem Turnov pro zajištění státní dotace ve 
výši 1.920 tis. Kč za vybudování bytových jednotek.

6) MZ schvaluje prodej p.č. 901/5  za cenu 700,- Kč/m2 manželům Ing. Čestmíru Kousalovi a ing. Iloně 
Nagymihály. dle předloženého návrhu. Zároveň musí být dodrženy podmínky prodeje schválené MR dne 
23. 7. 1997 (usnesení MR 227/97).

7) MZ schvaluje dle návrhu 
a)  nákup části pozemku potřebných pro majetkoprávní vyrovnání přístupové komunikace k TS od a.s. 
Dioptra a a.s. Preciosa za dohodnutou kupní cenu,
b) naturální plnění, tj. směnu pozemků o rozloze 343 m2 s firmou Vyvaplast,
c) prodej části pozemku p.č. 3579/2 o výměře 183 m2 firmě Vyvaplast.

8) MZ schvaluje odprodej pozemku p.č. 3284/5  o výměře 39 m2 v k.ú. Turnov za cenu 130,- Kč/m2 
Východočeské energetice a.s. s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující.

9) MZ bere na vědomí informaci o změnách a doplňcích ÚPSÚ Turnov dle podkladů OVÚP Turnov.

10) MZ schvaluje odprodej akcií z majetku Města Turnova a deleguje na finanční komisi pravomoc 
stanovení termínu odprodeje a výše ceny akcií. Minimální cenu odprodeje stanoví jako aktuální cenu na 
Burze cenných papíru Praha v den odprodeje. Současně požaduje, aby finanční komise vždy v 
jednotlivém případě o provedení obchodu s akciemi informovala MZ na jeho nejbližším jednání.



11) MZ schvaluje přijetí jištění za TST s.r.o. k poskytnutí úvěru ve výši 1 mil. Kč na nákup čistícího vozu 
na chodníky, a to formou ručitelského prohlášení vyhotoveného pro financující peněžní ústav.

12) MZ v tajné volbě zvolilo členy okresní školské rady: Mgr. Josefa Rytíře, Mgr. Karla Bártu, Ing. 
Jarmilu Černou.

13) MZ pověřuje p. Boháče od 1. února 1999 řízením Městské policie Turnov a požaduje předložení 
zprávy o činnosti MP a upřesnění podmínek plnění funkce p. Boháče.

14) MZ schvaluje do funkce oddávajících členy MZ MUDr. Vladimíra Eckerta a p. Václava Zimu. 
Nadále budou funkci zastávat Pavel Šilhán a Ing. Milan Hejduk.

15) MZ schvaluje Radu pro RTT ve složení: RNDr. Otto Jarolímek, MUDr. Vladimír Eckert,  Mgr.Jiří 
Mašek,MUDr. Martin Hrubý,prom. fil. Václav Jenšovský, p.Ivan  Boháč, RNDr. František Pelc, Mgr. 
Petr Haken.

16) MZ pověřuje kulturní komisi zpracováním návrhu pravidel a formy udělení čestného občanství Města 
Turnova.

V Turnově dne 29. ledna 1999

Návrhová komise: PhDr. Maierová, Ing. Sláma

                                                 
Ing.  H e j d u k  Milan MUDr. E c k e r t Vladimír
   starosta města                                                      zástupce starosty


