
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 27. dubna 2000 

1/ Opatření proti povodním v Turnově 
MZ ukládá MR projednat petici obyvatel a výsledky předložit na příští jednání MZ.

usnesení MZ č. 49/2000

2/ Majetkové otázky
MZ schvaluje návrh pravidel pro prodej domů a bytů do vlastnictví nájemníků příp. dalších osob 

včetně výčtu domů navržených k odprodeji dle předloženého návrhu.
usnesení MZ č. 50/2000

MZ souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou silničního průtahu v 
úseku Kudrnáčovy hodiny - Židovský hřbitov mezi Městem Turnov a Správou a údržbou silnic, Semily 
formou směnné smlouvy dle předloženého návrhu.

usnesení MZ č. 51/2000

MZ souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1811/2 pro manžele Alenu a Josefa Richtrovy, Výšinka 
2017, Turnov a s prodejem pozemku p.č. 1806/4 pro manžele Václavu a Zdeňka Zichovy, Bezručova 363, 
Turnov za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s prodejem.

usnesení MZ č. 52/2000

MZ souhlasí s výkupem pozemů parc. č. 3185/25 a 3185/27 od manželů Hájkových, Hruboskalská 
342, Turnov za cenu 5.386,-  Kč a pozemku parc.  č.  3185/29 od manželů Křapkových, Jizerská 559, 
Semily  za  cenu  2.888,-  Kč,-  neboť  tyto  pozemky  budou  součástí  nově  budované  komunikace  na 
Vrchhůře.

usnesení MZ č. 53/2000

MZ ruší usnesení  č. 17/2000 a ukládá sportovní komisi a OSM připravit realizaci rekonstrukce 
sportovního hřiště v sousedství s Integrovanou střední školou v Turnově a halou TSC.

usnesení MZ č. 54/2000

3/ Finanční otázky
MZ schvaluje rozpočtové změny na příjmech ve výši 58.577 tis. Kč a na výdajích ve výši 58.777 

tis. Kč. Rozpočtové příjmy činí 355.392 tis. Kč, výdaje činí 402.414 tis. Kč a financování 47.022 tis. Kč.
usnesení MZ č. 55/2000

MZ schvaluje příspěvky cizím subjektům pro rok 2000 dle návrhu.
usnesení MZ č. 56/2000

MZ schvaluje dar OAHŠ ve výši 120 tis. Kč.
usnesení MZ č. 57/2000



MZ schvaluje  přijetí  jištění  za TST s.r.o.  k  poskytnutí  úvěru ve  výši  1  mil.  Kč na  přestavbu 
autokropice, a to formou ručitelského prohlášení vyhotoveného pro financující peněžní ústav.

usnesení MZ č. 58/2000

MZ promíjí pohledávky OAHŠ za nájem a poplatky z prodlení dle návrhu.
usnesení MZ č. 59/2000

MZ schvaluje AC Turnov prominutí zbylých splátek půjčky ve výši 800 tis. Kč s tím, že požaduje, 
aby AC Turnov v příštích letech investoval ze svých finančních zdrojů do atletického stadionu částky ve 
výši a termínech prominutých splátek.

usnesení MZ č. 60/2000

4/ Valdštejn
MZ bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 1999 a plán činnosti na rok 2000. 

MZ bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce hradu Valdštejn v letech 
1996 - 1999.

MZ souhlasí  s  předloženou  Koncepcí  záchrany  a  rehabilitace  areálu  hradu  Valdštejn,  včetně 
postupu prací a navrhovaného funkčního využití jednotlivých objektů.

usnesení MZ č. 61/2000

V Turnově 2. května 2000

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


