
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. listopadu 2000 

1) Hasičská jednotka obce
MZ schvaluje zřízení požární jednotky obce - Sbor hasičů Města Turnova -  jako organizační 

složky města od 1.1.2001. Sídlem bude  Hruborohozecká č.p. 388, Turnov, jednotka má právo  užívat 
městský prapor.MZ ukládá p. Hovorkovi zabezpečit potřebné kroky související s jejím zřízením.

usnesení MZ č. 141/00

2) Průmyslová zóna Turnov-Ohrazenice
Městské zastupitelstvo:

a) schvaluje výstavbu náhradního domu pro SBD Turnov za dům čp. 1679 ve vlastnictví SBD Turnov ve 
Fučíkově ulici,

b) schvaluje výstavbu náhradních garáží za garáže u domu čp. 1679 na st.p. 2253/14, 15, 17, 18, 19 pro 
uživatele družstevních bytů v domě čp. 1679, kteří jsou zároveň vlastníky garáží a to ve stejné lokalitě, 
jako je nový dům.

c) pověřuje starostu města, aby uzavřel potřebné smlouvy a dohody s SBD Turnov a majiteli garáží.
usnesení MZ č. 142/00

Městské zastupitelstvo:
a) schvaluje výstavbu náhradního domu pro manžele Stanislava a Ivu Nožičkovy za dům čp. 1248 v 
Turnově na ppč. 1204/1, 1217. 

b) pověřuje starostu města, aby uzavřel potřebné smlouvy a dohody s manželi Nožičkovými.
usnesení MZ č. 143/00

3) Finanční otázky
MZ schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2001 v příjmech ve výši 311.028 tis. Kč, ve výdajích 

ve  výši  321.252  tis.  Kč  a  ve  financování  ve  výši  10.224  tis.  Kč.  MZ konstatuje,  že  konečná  výše 
zadlužení bude stanovena při projednání konkrétního rozpočtu, a to zvláště investičních potřeb. 

usnesení MZ č. 144/00

MZ schvaluje, aby:
a) Česká spořitelna, a.s., Liberec poskytla městu kontokorentní úvěr ve výši 20 mil. Kč dle návrhu s tím, 
že schvaluje ručení za tento úvěr budoucími rozpočtovými příjmy.

usnesení MZ č. 145/00
b) Komerční banka, a.s., Liberec poskytla městu krátkodobý úvěr ve výši 20 mil. Kč dle návrhu.

usnesení MZ č. 146/00

MZ schvaluje likvidaci pohledávek ve výši 967.151,42 Kč dle návrhu.
usnesení MZ č. 147/00

MZ schvaluje přijetí jištění za společnost NEMPRA, s.r.o. k poskytnutí úvěru ve  výši 4 mil. Kč 
na  instalaci  kogenerační  jednotky,  a  to  formou ručitelského prohlášení  vyhotoveného pro  financující 



peněžní ústav.
usnesení MZ č. 148/00

4) Majetkové otázky
MZ schvaluje prodej domů čp. 2021 se st.p.č. 1802/18 a čp. 2022 se st.p.č. 1802/25, k.ú. Turnov 

Stavebnímu bytovému družstvu Turnov, Květinová 1542, Turnov dle předloženého návrhu.
usnesení MZ č. 149/00

MZ schvaluje prodej pozemku p.č. 214, k.ú. Malý Rohozec za cenu 10 Kč/m2 a úhradu nákladů 
sprojených s prodejem pro Ing. Jaroslavu Vidličkovou, Ohrazenice.

usnesení MZ č. 150/00

MZ souhlasí  s  majetkoprávním vyrovnáním cesty  do  osady  Loužek  dle  předloženého  návrhu 
takto: 
- od p. Kopala, Frýdštejn 65, vykoupit pozemek p.č. 125/6 - 167 m2 (668,- Kč),

- s p. Vinšem, Bukovina 56, směnit pozemek p.č. 126/1 - 532 m2 za ppč. 819/5 - 235 m2 a finančně 
vyrovnat rozdíl výměr 297 m2 (1.188,- Kč),

- s p. Guschlovou, Bukovina 7, směnit pozemek p.č. 123/3 - 66 m2, p.č. 123/2 - 31 m2 a p.č. 125/5 - 15 
m2 za část 819/1 - cca 100 m2 (musí být upřesněno geom. plánem),

- p. Bakešové, Spartakiádní 238, Liberec 8, prodat část pozemku p.č. 819/1 o výměře cca 280 m2 (musí 
být upřesněno geom. plánem).

usnesení MZ č. 151/00

MZ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 79/9 - zahrada v k.ú. Malý Rohozec za cenu 54.960,- Kč 
paní Zamlové, Malý Rohozec 26 a zároveň ruší usnesení MZ č. 93/2000.

usnesení MZ č. 152/00

5) Šetřilovské parky
MZ souhlasí:

a) s dokácením zbytku smrkového porostu v zadní části Metelkových sadů a ukládá jej provést až po 
projednání s občany.

b) s uskutečněním další etapy obnovy Metelkových sadů v roce 2001 s přednostní realizací III. etapy. MZ 
ukládá odboru životního prostředí  zpracovat podklady a podat žádost na získání příspěvku ze SFŽP.

usnesení MZ č. 153/00

6) Příspěvky města
MZ schvaluje  záměr podpory  realizace  dokumentárního  filmu o  historiku  Josefu  Pekařovi.  O 

konkrétní částce spoluúčasti města bude rozhodnuto při projednání rozpočtu na rok 2001.
usnesení MZ č. 154/00

MZ  schvaluje  záměr  podpory  Memoriálu  Ludvíka  Daňka  v  roce  2001.  O  konkrétní  částce 
spoluúčasti města bude rozhodnuto při projednání rozpočtu na rok 2001.

usnesení MZ č. 155/00

7) Ostatní
MZ  schvaluje  po  projednání  zřizovací  listinu  Zdravotně  sociálních  služeb  Turnov,  s.r.o.  v 

navrhovaném znění. Zřizovací listina se stává nedílnou přílohou tohoto usnesení. Schválená zřizovací 
listina ZSST, s.r.o. s účinností od 1.1.2001 nahrazuje zřizovací listinu Turnovských sociálních služeb, 



které končí platnost dnem 31.12.2000.
usnesení MZ č. 156/00

MZ upřesňuje usnesení MZ č. 130/00 ze dne 26.10.2000 tak, že se jedná o sloučení rozpočtových 
organizací - DPS I,  DPS II a Klubu důchodců Turnov do příspěvkové organizace Turnovské sociální 
služby s novým názvem Zdravotně sociální služby Turnov, IČO 00854883, se sídlem Turnov, Žižkova ul. 
2030 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 84.

usnesení MZ č. 157/00

MZ - na základě nového stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR, podle kterého nedojde ke kolizi 
žádné varianty trasy jižního obchvatu silnice R35 s navrhovanou změnou č. 2 ÚPSÚ - dílčí část B - 
schvaluje  doplnění  zadání  změny č.  2  ÚPSÚ Turnov o  veškeré  údaje,  týkající  se  této  dílčí  části  B. 
Konkrétně jde  doplnění zadání dle předloženého návrhu.

usnesení MZ č. 158/00

MZ schvaluje pořízení změny č. 4 ÚPSÚ Turnov, která spočívá v převedení pozemku ppč. 1543 v 
k.ú. Turnov z charakteru rozptýlené a liniové zeleně na charakter plochy veřejného zájmu - smuteční 
rozlučkové síně. Její dopravní napojení bude vytvořeno přes pozemky ppč. 1541 a 1539/1 v k.ú. Turnov, 
které budou v nezbytném rozsahu převedeny z  charakteru rozptýlené a liniové zeleně do plochy pro 
dopravu.

usnesení MZ č. 159/00

V Turnově dne 5. prosince 2000

                  Ing. Milan Hejduk                             PhDr. Hana Maierová
                      starosta města                                  zástupkyně starosty


