
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. září 2000 

1) Územní plán
MZ schvaluje upravený návrh zadání změny č. 3 ÚPSÚ Turnov podle § 20 zákona č. 50/1976 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
MZ schvaluje  návrh zadání regulačního plánu č. 2 dle § 20 zákona č. 50/1976 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
usnesení MZ č. 105/00

2) Majetkové otázky
MZ schvaluje prodej domu čp. 481 se st.p. 372 v k.ú. Turnov společnosti ARIES, s.r.o., Turnov, 

za  kupní  cenu  750.000,-  Kč  se  splatností  při  podpisu  kupní  smlouvy.  Kupující  je  povinnen  převzít 
všechny závazky z nájemních smluv.

usnesení MZ č. 106/00

MZ mění své usnesení č. 96/2000 a schvaluje nové znění: 
MZ vzhledem ke změně oceňovací vyhlášky  doplňuje pravidla pro prodej bytů a domů do vlastnictví 
nájemníků takto: Výše kupní  ceny bude pro všechny prodávané domy a byty podle pravidel prodeje 
nájemních bytů a domů stanovena dle cenové vyhlášky 127/1999 Sb. - nákladový způsob.

usnesení MZ č. 107/00

MZ ruší  své usnesení č.  73/2000 ze dne 29.6.2000 a schvaluje další  spolupráci při  výstavbě 
nájemních domů na p.p.č. 863/5 v k.ú. Turnov s Ing. Janem Kreysou a Josefem Kreysou formou sdružení 
prostředků ze strany města ve výši státní dotace.

usnesení MZ č. 108/00

MZ souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 749/2 o výměře 113m2 do podílového vlastnictví 
majitelům domu čp. 1382, Rokycanova ul., Turnov za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s 
prodejem (geom. plán).

usnesení MZ č. 109/00

MZ souhlasí s  prodejem části pozemku parc.č. 3338/8 o výměře 32m2 Na Kamenci v Turnově 
manželům Josefu a Martině Zajíčkovým za cenu 300,- Kč/m2 a úhradu nákladů spolených s prodejem 
(geom. zaměření, poplatek KÚ).

usnesení MZ č. 110/00
MZ souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 2297/19 (19m2) za cenu 200,- Kč/m2 pro manžele 

Jaroslava a Renatu Bělinovi, Šlikova 1211, Turnov.
usnesení MZ č. 111/00

MZ souhlasí  s  prodejem pozemku parc.č.  2297/20 (155m2)  za  cenu  300,-  Kč/m2 pro  pana 
Jaromíra Mastníka, Nádražní 1115, Turnov.

usnesení MZ č. 112/00



MZ  ukládá  OSM  uspořádat  aukci  na  prodej  pozemku  p.č.  248/4 o  výměře  146m2 v  k.ú. 
Bukovina u Turnova a výsledek předložit na jednání MZ.

usnesení MZ č. 113/00

MZ souhlasí s majetkoprávním vypořádáním cesty podél Stebénky k domům čp. 266, 228, 265 a 
1376  s  manželi  Trojanovými,  Rohliny  9,  Mírová  p.  Kozákovem  formou  směnné  smlouvy  a  s  paní 
Makovou Hedvikou, Na Házce 228, Turnov a s panem Mako Antonínem, Mánesova 2322, Česká Lípa 
formou darovací smlouvy.

usnesení MZ č. 114/00

MZ souhlasí s vykoupením pozemků st.p.č. 421, p.p.č. 338/2 a 340/3 v k.ú. Mašov u Turnova pro 
Sbor dobrovolných hasičů v Kalužníku od p. Zavadila za cenu 57.150,- Kč a úhradu nákladů spojených s 
převodem.

usnesení MZ č. 115/00

3) Finanční otázky
MZ projednalo informaci o problematice poplatku ze psů za rok 2000.

usnesení MZ č. 116/00

MZ ruší správu portfolia akciovou společností Patria Finance, Praha, IČO 60197226.
usnesení MZ č. 117/00

MZ schvaluje rozpočtové změny v příjmové části ve výši 3.920 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 
3.920 tis. Kč. Po těchto rozpočtových změnách činí příjmy 383.593 tis. Kč, výdaje činí 430.615 tis. Kč a 
financování činí 47.022 tis. Kč.

usnesení MZ č. 118/00

4) Informace o investicích
MZ schvaluje záměr realizace investičních akcí :

- rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích, 
- rekonstrukce a dostavba kulturního areálu Střelnice, 
- výstavba smuteční síně Turnov. 

MZ v této souvislosti ukládá :
-  odboru rozvoje města učinit příslušné kroky k přípravě uvedených investičních akcí,
-  ing. Hejdukovi předložit k projednání závazné smlouvy s Nadací B.J. Horáčka Českému ráji o způsobu 
financování a dalších podmínkách výstavby. 

usnesení MZ č. 119/00

5) Ostatní
Objektivnost zpravodajských relací RTT

MR  ukládá  Radě  pro  RTT  projednat  objektivnost  zpravodajských  relací  RTT  o  stahování 
sovětských vojsk z Vesecka a výsledky předložit na jednání MZ.

usnesení MZ č. 120/00

V Turnově dne 27. září 2000

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


