
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. října 2000 

1) Zahraniční spolupráce
MZ  schvaluje  postup  při  přípravě  kontaktů  s  partnerskými  a  spřátelenými  městy pro  běžný  rok  dle 

předloženého návrhu. 
usnesení MZ č. 121/00

MZ schvaluje deklaraci o přátelství s mexickým městem Zacatepec dle předloženého návrhu.
usnesení MZ č. 122/00

2) Finanční otázky
MZ schvaluje přijetí krátkodobého úvěru ve výši 20 mil. Kč dle návrhu.

usnesení MZ č. 123/00

MZ schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč dle návrhu.
usnesení MZ č. 124/00

MZ schvaluje  příspěvky cizím subjektům -  II.  rozdělení z  rozpočtu  Města  Turnova  dle  předloženého 
návrhu.

usnesení MZ č. 125/00

Městská teplárenská Turnov s.r.o.
MZ schvaluje peněžitý vklad nad úroveň základního jmění do MTT, s.r.o. ve výši 2 mil. Kč. MZ ukládá p. 

Staňkové zahrnout tuto částku do návrhu rozpočtu pro příští rok. MZ schvaluje prominutí zbylé části kupní ceny za 
prodej podniku ve výši 824.351,- Kč.

usnesení MZ č. 126/00

MZ ukládá MR vypracování zásad finančního řízení MTT, s.r.o. a to zejména v otázkách:
- stanovení závazných ukazatelů na mzdy a opravy a způsob jejich sledování,
- v závislosti na vývoji legislativy zabezpečit přechod účetní evidence na hospodářský rok.

usnesení MZ č. 127/00

MZ ukládá MR:
- prověřit a opětovně stanovit vymezení kompetencí všech stupňů řízení firmy,
- projednat a předložit do 30.6. příštího roku celkovou koncepci působení firmy v příštích letech.

usnesení MZ č. 128/00

MZ ukládá MR předložit zprávu o realizaci výše uvedených usnesení  do 30.6.2001.
usnesení MZ č. 129/00

3) Sociální organizace
MZ schvaluje založení příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov od 1.1.2001 dle návrhu.

usnesení MZ č. 130/00

MZ pověřuje sociální odbor provedením všech příslušných opatření nutných k založení této organizace.
usnesení MZ č. 131/00

4) Majetkové otázky
MZ souhlasí s převodem pozemku č. 2934 původního pozemkového katastru, k.ú. Turnov z Pozemkového 



fondu na Město Turnov.
usnesení MZ č. 132/00

MZ schvaluje  odprodej pozemku p.č. 248/4 - orná půda o výměře 146 m2, k.ú. Bukovina u Turnova za 
20Kč/m2 p. Otakaru Kulhánkovi, Železný Brod.

usnesení MZ č. 133/00

MZ schvaluje bezúplatný převod DHIM - vybavení divadelního klubu z Města Turnov na TKS Turnov.
usnesení MZ č. 134/00

MZ schvaluje prodej:
a) bytových jednotek domu čp. 1330 se st.p. 1258/3 v k.ú. Turnov dle návrhu,
b) domu čp. 1342 se st.p. 830/3 a čp. 1343 se st.p. 830/2 v k.ú. Turnov Družstvu majitelů domu 1342-1343 

Turnov dle návrhu,
c) domu čp.1329 se st.p. 1258/2 v k.ú. Turnov Bytovému družstvu Turnov 1329, které je složené z 

nájemníků domu čp. 1329 dle návrhu.
usnesení MZ č. 135/00

MZ schvaluje využití budovy čp. 5 pro potřeby Základní umělecké školy v Turnově. 
V této souvislosti ukládá:
- p. Staňkové zařadit potřebné finanční náklady na tuto akci do rozpočtu roku 2001 
- OSM  projekčně připravit a provést opravy zjištěných havarijních záležitostí včetně  nutných prostorových úprav 
pro potřeby ZUŠ,
- vedení ZUŠ a odboru školství a kultury učinit nutné kroky související s přestěhováním školy.

usnesení MZ č. 136/00

MZ schvaluje následné využití stávajícího objektu čp. 77 (ZUŠ) v Husově ulici pro potřeby Střediska pro 
volný  čas  dětí  a  mládeže.  V této  souvislosti  ukládá  odboru  školství  a  kultury  provést  opatření  související  s 
plnohodnotným koncepčním využitím tohoto objektu.

usnesení MZ č. 137/00

5) Investiční činnost města
MZ bere na vědomí přehled investic uskutečněných v roce 2000.

usnesení MZ č. 138/00

6) Reforma veřejné správy
MZ souhlasí  se  zřízením pověřeného  městského  úřadu  s  přenesenou  působností  III.  stupně ve  městě 

Turnov.
usnesení MZ č. 139/00

7) Ostatní
MZ schvaluje vstup Města Turnova do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

usnesení MZ č. 140/00

V Turnově dne 30. října 2000

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


