
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. května 2000 

1/ Finanční otázky 
MZ schvaluje vedení střednědobého investičního úvěru u České spořitelny, a.s. s fixní sazbou 6,35 

% a schvaluje ručení rozpočtovými příjmy města.
usnesení MZ č. 62/2000

MZ schvaluje prodej 4000 ks akcií Dioptra, a.s. dle veřejného návrhu Dioptry, a.s., Turnov za cenu 
40,- Kč za 1 akcii.

usnesení MZ č. 63/2000

2/ Povodně v roce 2000
MZ projednalo petici obyvatel Turnova se žádostí o uskutečnění protipovodňových preventivních 

opatření. MZ bere na vědomí usnesení MR o této záležitosti a ukládá p. Hovorkovi informovat o 
průběžném uskutečňování jmenovaných opatření. MZ doporučuje MR, aby přijalo do povodňové komise 
4 nové členy z řad signatářů petice a doporučuje povodňové komisi, aby četnost jejích jednání byla 
minimálně 1x za měsíc.

usnesení MZ č. 64/2000

3/ Majetkové otázky
MZ bere na vědomí přehled rozpracovaných projektů a investičních akcí na OSM a ORM.

usnesení MZ č. 65/2000

MZ schvaluje prodej pozemků st.p.č. 2544/7, 2554/6, 2554/5 a p.p.č. 2544/6, 2544/16 o celkové 
výměře 7620 m2 Integrované střední škole Turnov, Alešova 1723 za odhadní cenu pozemků, určenou 
znaleckým posudkem na 450.730,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.

usnesení MZ č. 66/2000

MZ bere na vědomí záměr úprav koupaliště v Dolánkách dle předloženého návrhu v bodech a), c), 
d), e). Současně  ukládá MR opětovně projednat způsob nakládání s oběma velkými bazény s cílem 
zajištění bezpečnosti v areálu a hospodárného využití finančních prostředků. 

usnesení MZ č. 67/2000

4/ Domov důchodců
MZ bere na vědomí informaci MUDr. Eckerta o přípravě výstavby  domova důchodců v Turnově, 

ul. 28. října.
usnesení MZ č. 68/2000

5/ Úpravy vojenského hřbitova
MZ bere na vědomí informaci PhDr. Maierové o záměru realizovat úpravy vojenského hřbitova v 

Turnově.
usnesení MZ č. 69/2000

6/ Sportovní organizace



MZ schvaluje založení městské sportovní organizace Městská sportovní Turnov, s.r.o. s účinností 
od 1.7.2000. MZ ukládá Ing. Hejdukovi, p. Brožovi a MR realizovat vřechny potřebné úkoly související 
se vznikem organizace. MZ požaduje předkládat průběžně informace o plnění dalších kroků.

usnesení MZ č. 70/2000

7/ Český ráj a UNESCO
MZ bere na vědomí informaci  o snaze  zapsat  cenné přírodní a kulturní oblasti Českého ráje do 

Seznamu světového dědictví UNESCO.
usnesení MZ č. 71/2000

V Turnově 26. května 2000

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


