
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. března 2000 

1/ Informace o povodních
MZ bere na vědomí informaci ing. Hejduka o průběhu povodních v Turnově v březnu 2000.

usnesení MZ č. 25/2000

2/ Útoky proti zaměstnancům MÚ
MZ odsuzuje konání směřující proti zástupcům města a zaměstnancům MÚ, zejména tajemníka a 

starosty města. MZ ukládá Ing. Hejdukovi podat jménem Města Turnova žalobu na neznámého pachatele.
usnesení MZ č. 26/2000

MZ zároveň souhlasí s vyčleněním finančních prostředků do výše 100 tis. Kč na výdaje spojené s 
dopadením pachatele a stanovuje komisi pro schválení jejich využití ve složení: Ing. Hejduk, Mgr. 
Špetlík, Mgr. Haken.

usnesení MZ č. 27/2000

3/ Finanční otázky
MZ schvaluje rozpočtové změny ve výši 1.575 tis. Kč na příjmech i výdajích.

Rozpočtové příjmy činí 296.815 tis. Kč, výdaje činí 343.837 tis. Kč a financování 47.022 tis. Kč.
usnesení MZ č. 28/2000

MZ schvaluje vyplacení odměny za činnost oddávajícího v roce 1999 dle návrhu.
usnesení MZ č. 29/2000

4/ Majetkové otázky
MZ souhlasí s odprodejem pozemků p.č. 2529/3 a 2529/4 v k.ú. Turnov panu Hlouškovi, bytem 

Rubínová 1918, Turnov dle návrhu.
usnesení MZ č. 30/2000

MZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene právo pro Město Turnov na 
pozemky č. 438 a 440, k.ú. Turnov s firmou AGBA, v.o.s., Turnov dle návrhu.

usnesení MZ č. 31/2000

MZ souhlasí se slibem překupního práva na část pozemku parc. č. 698/33 v k.ú. Daliměřice pro 
firmu AGBA, v.o.s., Turnov dle návrhu.

usnesení MZ č. 32/2000

MZ souhlasí s odprodejem parc. č. 309/16 v k.ú. Mašov pro pana Uka, bytem Mašov čp. 203 dle 
návrhu.

usnesení MZ č. 33/2000

MZ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 485/11 v k.ú. Bukovina manž. Podholovým, bytem Na 
Hřebenkách 47, Praha dle návrhu.

usnesení MZ č. 34/2000



5/ Vybudování sportovního areálu
MZ souhlasí na základě účelově přijatého daru s vykoupením pozemků p.č.1819/1, 1818/8, 

1818/9, 1818/50, 1818/51, 1818/23, 1818/24,  1818/31, 1818/32, 1818/33, 1818/34, 1818/36 a částí 
pozemků 1818/5, 1818/6, 1818/7,1818/10, 1823 včetně staveb na nich stojících, příslušenství k těmto 
stavbám a trvalých porostů v k.ú. Turnov za celkovou kupní cenu ve výši 34,- mil.Kč (výměra pozemků 
bude upřesněna geometrickým plánem).

usnesení MZ č. 35/2000

MZ ukládá MR připravit koncepci využití areálu koupaliště Dolánky jako sportovně rekreačního 
areálu s případnou možností vytvoření vodní plochy. MZ požaduje předložit navrhované řešení k 
projednání do konce letošního roku.

usnesení MZ č. 36/2000

MZ schvaluje předloženou změnu ÚPSÚ Turnov pro stavbu sportovního areálu dle předloženého 
návrhu.

usnesení MZ č. 37/2000

6/ Rekonstrukce kasáren
MZ bere na vědomí informaci Ing. Kanclíře o probíhající rekonstrukci kasáren.

usnesení MZ č. 38/2000

7/ Změny územního plánu
MZ schvaluje předložené změny ÚPSÚ Turnov předložené pod body b), c), m), n) dle návrhu.

usnesení MZ č. 39/2000
MZ neschvaluje změny ÚPSÚ Turnov předložené pod body a), d), e), f), h), i), k), l), o) dle 

návrhu.
usnesení MZ č. 40/2000

MZ schvaluje změnu ÚPSÚ pod bodem g) dle návrhu s podmínkou, že stavební záměry budou 
situovány minimálně 20 m od vodoteče.

usnesení MZ č. 41/2000

MZ ukládá komisi pro rozvoj města znovu projednat změnu ÚPSÚ Turnov předloženou pod 
bodem j).

usnesení MZ č. 42/2000

MZ projednalo obecné zásady možných úprav ÚPSÚ Turnov. V této souvislosti  ukládá odboru 
rozvoje města odpovídajícím způsobem zveřejnit body 1,2, 3, 4, 6 a 7 uvedené ve stanovisku odborné 
komise.

usnesení MZ č. 43/2000
MZ ukládá odboru rozvoje města, aby zhodnotil projevy letošní povodně s ohledem na stávající 

stav ÚPSÚ Turnov.
usnesení MZ č. 44/2000

8/ Ochrana památek
MZ bere na vědomí zprávu o činnosti v oblasti památkové péče za rok 1999.

usnesení MZ č. 45/2000

MZ schvaluje rozdělení finančních prostředků v Programu regenerace městské památkové zóny a 
položky Památková zóna rozpočtu Města Turnov, a to dle návrhu komise pro MPZ takto:

1. Kostel Panny Marie (vlastník ŘKC)
- celkový objem prací v tomto roce 2.280.000,- Kč. Výměna krytiny na hlavní lodi.



     a) 760.000,- Kč - příspěvek Města,
     b) 780.000,- Kč - příspěvek z Programu regenerace MPZ.

2. židovský hřbitov (vlastník ŽNO Praha)
- celkový objem prací v tomto roce 526.575,- Kč. Oprava kamenné ohradní zdi.
     a) 200.000,- Kč - příspěvek Města,
     b) 200.000,- Kč - příspěvek z Programu regenerace MPZ.

3. dům čp. 331 (vlastník manž. Zemenovi)
- celkový objem prací v tomto roce 249.456,- Kč. Obnova fasády objektu.
     a) 40.000,- Kč - příspěvek Města,
     b) 40.000,- Kč - příspěvek z Programu regenerace MPZ.

usnesení MZ č. 46/2000

9/ Využití sportovních hřišť
MZ schvaluje pravidla využívání venkovních hřišt u  II. a III. ZŠ v letošním roce. MZ ukládá 

odboru školství zveřejnit odpovídajícím způsobem přijaté zásady a  provést vyhodnocení využití 
sportovišť  v termínu do 30.6.2000.

usnesení MZ č. 47/2000

10/ Ostatní
MZ ukládá vedoucím odborů před zadáváním výběrových řízení konzultovat jejich zadání před 

zveřejněním s členy výběrové komise.
usnesení MZ č. 48/2000

V Turnově 5.4.2000

Ing. Milan Hejduk MUDr. Vladimír Eckert
   starosta města     zástupce starosty


