
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. února 2000 

1/ Hřiště v ul. Bedřicha Smetany
MZ schvaluje záměr majetkové výměny pozemků za účelem zachování hřiště ve Smetanově ulici. 

MZ ukládá OSM předložit na příští jednání návrh konkrétního řešení majetkoprávních otázek.
usnesení MZ č. 17/2000

2/ Úpravy Metelkových sadů
MZ souhlasí s předloženým projektem obnovy Metelkových sadů s tím, že bude nahrazena 

měděná krytina na střeše altánu vhodnějším materiálem.
usnesení MZ č. 18/2000

3/ Rozvoj cestovního ruchu
MZ bere na vědomí zprávu o činnosti MIS za rok 1999 a souhlasí s plánem činnosti MIS v roce 

2000.      
MZ doporučuje  v zájmu rozvoje cestovního ruchu podporu záměru širšího zapojení Města 

Turnova a MIS do činností regionálních sdružení (SČR, ERN) a podporu zapojení a spolupráci s 
významnými institucemi cestrovního ruchu a nadacemi.

MZ souhlasí s účastí Města Turnova na programu Phare C.B.C - Rozvoj turistických stezek dle 
návrhu včetně finanční spoluúčasti.

usnesení MZ č. 19/2000

4/ Finanční otázky
MZ bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací a vypořádání jejich 

hospodářských výsledků za rok 1999.
usnesení MZ č. 20/2000

MZ schvaluje prodej 408 ks akcií ČSAD Semily, a. s. dle veřejného návrhu ČSAD Semily, a. s. za 
cenu 200 Kč za 1 akcii.

usnesení MZ č. 21/2000

5/ Bytová zástavba v Turnově
MZ schvaluje "Návrh zadání regulačního plánu č. 1 ÚPSÚ Turnov".

usnesení MZ č. 22/2000

6/ Poskytování informací
MZ bere na vědomí informaci o způsobu poskytování informací  v souvislosti s účinností  zákona 

č. 106/1999 Sb.  
usnesení MZ č. 23/2000

7/ Kontrola usnesení MZ
MZ projednalo kontrolu plnění úkolů daných usneseními MZ za období let 1998 a 1999 a ruší 



úkoly projednávané pod body:
- 3) ze dne 29. 1. 1999,
- 9) ze dne 26. 3. 1998,
- 5), 6) a 8) ze dne 30. 4. 1998,
- 3) ze dne 28. 5. 1998,
- 1), 6) ze dne 28. 5. 1998,
- 10) ze dne 24. 9. 1998.  

usnesení MZ č. 24/2000

V Turnově dne 25. února 2000

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


