
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 29. června 2000 

1/ Majetkové otázky
     MZ schvaluje prodej p.p.č. 901/7 v k.ú. Turnov manželů Rudolfu a Regině Fišerovým bytem 

Turnov 5. května 30, prodej p.p.č. 901/8 MUDr. Romanu Palušákovi, bytem Turnov Kosmonautů 1550, 
prodej p.p.č. 902/11 ing. Milanu Dědkovi bytem Turnov Přepeřská 1449 pro výstavbu rodinných domků 
za podmínek schválených MR dne 23.7.1997 č.j. 224/97.

usnesení MZ č. 72/2000
 

MZ schvaluje založení společné s.r.o. Města Turnov, ing. Jana Kreysy a Josefa Kreysy pro účely 
výstavby nájemních bytů na p.p.č. 863/5 v k.ú. Turnov s využitím státní podpory z programu na výstavbu 
nájemních bytů a  technické infrastruktury pro rok 2000.  MZ ukládá MR a OSM realizovat  všechny 
potřebné úkony související se vznikem organizace.

usnesení MZ č. 73/2000

MZ souhlasí  s prodejem pozemků p.č. 750/1, 750/2 a 750/3 o celkové výměře cca 3500 m2 
(výměra bude dle návrhu upřesněna geometr. plánem) za cenu 100,- Kč/m2 pro SBD Turnov s možností 
úhrady kupní ceny ve dvou splátkách, 1. splátka při podpisu 150.000,- Kč, 2. splátka zbytek cca 200.000,- 
Kč do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy. MZ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 750/1 o 
výměře cca 60 m2 (bude upřesněno GP) manželům Hornovým, Švermova 823, Turnov za cenu 100,- 
Kč/m2. Veškeré náklady s prodejem spojené budou rozúčtovány na jednotlivé účastníky, tj.SBD Turnov a 
manželé Hornovy.

usnesení MZ č. 74/2000

MZ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 431/2 o výměře 112 m2, k.ú. Bukovina u Turnova pro 
SÚS Semily za cenu 70,- Kč/m2 a nákladů s prodejem spojených.

usnesení MZ č. 75/2000

MZ schvaluje prodej pozemku p.č. 2600/164 o výměře 333 m2, k.ú. Turnov za cenu 100,- Kč/m2 
vlastníkům domu čp. 1325 a 1326 do podílového spoluvlastnictví.

usnesení MZ č. 76/2000

MZ schvaluje  prodej  pozemku parc.  č.  440  -  ost.pl.  o  celkové  výměře  536  m2,  k.ú.  Malý 
Rohozec za cenu 10,- Kč/m2, s tím, že pozemek se geom. rozdělí na dvě části, spodní část o výměře cca 
250 m2 získá ing. Libor Krapl výměnou za poskytnutí té samé výměry ze své parcely č. 36/3 na cestu k 
čp. 1 a p.p.č. 56 a zbylou část si ponechá p. Petr Němeček aspol. Veškeré údaje s převodem pozemku p.č. 
440 ponese p. Petr Němeček, Trávnice 401, Turnov a spol.

usnesení MZ č. 77/2000

 MZ schvaluje prodej pozemků st.p.č. 24 a p.p.č. 25, k.ú. Turnov za odhadní cenu 41.240,- Kč 
pro pana Gábora Martina, A. Dvořáka čp. 324 a zároveň souhlasí se splátkovým kalendářem k vyrovnání 
kupní ceny.

usnesení MZ č. 78/2000 



MZ schvaluje směnu pozemků p.č. 477/6 za 519/2, k.ú. Turnov mezi Městem Turnov a Českou 
správou nemovitostí, a.s. České Budějovice u domu čp. 92 na náměstí Českého ráje.

usnesení MZ č. 79/2000 

MZ schvaluje odkoupení zděného dřevníku na p.p.č. 166, k.ú. Turnov od Polikliniky Turnov 
s.r.o.  za cenu 50.000,- Kč.

usnesení MZ č. 80/2000

2/ Finanční problematika
MZ schvaluje rozpočtové změny v příjmové i výdajové části ve výši 24 281 tis. Kč dle 

předloženého návrhu. Po rozpočtových změnách příjmy činí 379 673  tis. Kč, výdaje činí 426 695 tis.Kč a 
financování  ve výši 47 022 tis. Kč.

usnesení MZ č. 81/2000

MZ bere na vědomí přehled hospodaření k 31.5.2000.
usnesení MZ č. 82/2000

MZ bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 1999.
usnesení MZ č. 83/2000

MZ schvaluje poskytnutí daru pro "Nadaci B.Jana Horáčka Českému ráji" ve výši  500.000,-Kč.
usnesení MZ č. 84/2000

3/ Změny územního plánu

MZ schvaluje  vyhodnocení  stanovisek  DOSS,  připomínek  a  námitek  ke  změně  č.  5  ÚPSÚ 
Turnov dle předloženého návrhu odboru rozvoje města.

usnesení MZ č. 85/2000

MZ schvaluje návrh změny č. 5 ÚPSÚ Turnov včetně vymezení závazné části územně plánovací 
dokumentace dle návrhu změny ÚPSÚ Turnov č.5 zpracovaného firmou SAUL Liberec dne 31.12.1999. 

usnesení MZ č. 86/2000

MZ schvaluje  pořízení  regulačního  plánu  pro  rozvojovou  lokalitu  č.  43  -  Průmyslový  areál 
Vesecko dle schváleného ÚPSÚ Turnov.

usnesení MZ č. 87/2000

MZ schvaluje pořízení změny č. 3 ÚPSÚ Turnov a to převod pozemků č. 1818/43 - část, 1818/3 - 
část, 1818/4, 1821/2, 1821/1, 1818/52, 1818/35, 1818/10, 1818/7, 1818/15, 1818/16, 1818/6, 1818/29, 
1818/14, 1818/27, 1818/28, 1818/17, 1818/18, 1818/19, 1818/20, 1818/21, 1818/30, 1818/37, 1818/13, 
1818/22,  1818/25,  181826, 1818/36,  1818/6 -  část  vše v k.ú Turnov z  ploch zemědělské výroby vč. 
zahradnictví do ploch sportovních.

usnesení MZ č. 88/2000

V Turnově 7. července 2000

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


