
USNESENÍ
z jednání Městského zastupitelstva v Turnově

dne 3. února 2000 

1. MZ souhlasí s provedením clonné seče borovic v městském lese na Hlavatici s podmínkou, že druhová 
skladba bude v letošním roce vylepšena dosadbami dubu a buku v počtu 1000 ks sazenic s provedením 
dostatečné ochrany.

2. MZ schvaluje vedení kontokorentního účtu u České spořitelny, a. s., na základním běžném účtu se 
splatností do 15. 12. 2000. Ručení na tento úvěr bude rozpočtovými příjmy. 

3. MZ bere na vědomí rozbor hospodaření za r. 1999 a schvaluje příjmy ve výši 285 695 tis. Kč, výdaje 
ve výši 242 147 tis. Kč a financování ve výši 43 548 tis. Kč. 

4. MZ schvaluje rozpočet Města Turnova na r. 2000 v příjmech ve výši 295 240 tis. Kč, ve výdajích ve 
výši 342.262 tis. Kč a ve financování 47 022 tis. Kč s tím, že byl v rámci projednávání upraven návrh 
rozpočtu na položkách ř. 111, 173, 185.

5. MZ ukládá OSM a ORM předkládat čtvrtletně MZ přehled realizovaných a připravovaných projektů a 
studií investiční výstavby a rozvoje města. 

6. MZ souhlasí s prodejem pozemků v k. ú. Turnov za Kč 200Kč/m2 a náklady spojené s prodejem 
pozemků :
a) p.č.1420/6 manželům Marii a Milanu Vávrovým, Turnov čp. 1652,
b) p.č. 1420/7 manželům Janě a Luďku Lánským, Turnov čp. 1652,
c) p.č. 1420/8 manželům Marii a Zdeňku Noskovým, Turnov čp. 1652,
d) p.č. 1420/9 pí. Marii Meixnerové, Turnov čp. 1652,
e) p.č. 1420/10 pí. Věře Kudibalové, Turnov čp. 1652.

7. MZ souhlasí s majetkovým vypořádáním pozemků pod garážemi v ulici 28. října v Turnově, a to:
a) pro manžele Jana a Marii Balážovy, Turnov 1688 směnu dílu „b“ – 1m2 a dílu „c“ – 6m2 dle 
geometrického plánu č. 2269-187/1999 s tím, že doplatí 5 m2, 
b) pro p. Věru Prášilovou, Turnov 1687 prodej pozemku p. č. 1311/41 – 8 m2 vše za cenu 200Kč/m2 a 
náklady spojené s prodejem.

8. MZ souhlasí s prodejem domu čp. 80 Na Sboře se st. p. 616, p.p.č. 615, 617 v k.ú. Turnov 
Ochranovskému sboru při Českobratrské církvi evangelické v Turnově za kupní cenu 1,4 mil. Kč za 
následujících podmínek :
a) OSM poskytne nájemníkům v domě náhradní bydlení, 
b) prodej bude uskutečněn formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zálohou ve výši 1 mil. Kč, 
splatnou při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Po dodržení závazku rekonstrukce vnějšího 
vzhledu domu v termínu do 31. 12. 2001 bude sepsána kupní smlouva s doplatkem na kupní cenu. 

9. MZ bere na vědomí zprávu o rozdělení finanční prostředků z rozpočtové položky Spolky a kulturní 
akce v roce 1999.



10. MZ bere na vědomí informaci kulturní komise o kulturních aktivitách pro rok 2000 a souhlasí s 
návrhem způsobu jejich finanční podpory z městského rozpočtu. Současně MZ děkuje všem občanům, 
kteří svou zájmovou činností významně obohacují kulturní život Turnova.

11. MZ projednalo záměr rekonstrukce a dostavby Střelnice na víceúčelové kulturní a společenské 
centrum a souhlasí s předloženým návrhem zadání pro zpracování studie.

13. MZ bere na vědomí informaci o stavu, využití a koncepci sportovních zařízení ve městě. 

14. MZ ukládá ředitelům II. a III. ZŠ, aby ve spolupráci s odborem školství, komisí pro výchovu a 
vzdělávání a sportovní komisí předložili na březnové jednání MZ návrh na využití školních sportovišť pro 
veřejnost se zohledněním podmínek navrhovaných sportovní komisí.

15. MZ schvaluje po projednaných úpravách Statut Rady pro RTT.

16. MZ souhlasí s realizací areálu střediska Správy a údržby silnic Semily v prostoru průmyslové zóny 
Turnov – Ohrazenice. Současně požaduje dořešit majetkové otázky v rámci řízení o vydání stavebního 
povolení, a proto ukládá OSM předložit návrh majetkoprávního vyrovnání za pozemky ve vlastnictví 
města potřebné pro výstavbu areálu.

V Turnově dne 7. února 2000

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


