
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 13. prosince 2001 

1. Kultura v Turnově
ZM schvaluje Koncepční zásady pro oblast kultury města Turnova a jeho regionu -

- Kulturní politiku města.
usnesení ZM č. 157/01

ZM vzalo na vědomí zprávu o kulturních institucích v roce 2001 a hlavních úkolech na rok 2002.
usnesení ZM č. 158/01

ZM  bere  na  vědomí  informaci  o  občanských  kulturních  aktivitách  a  o  rozdělení  finančních 
příspěvků  na  jejich  podporu  v  roce  2001  kulturní  komisí.  ZM  schvaluje  Pravidla  pro  poskytování 
finančních prostředků na podporu kulturních aktivit na území města Turnova s platností od 1. 1. 2002. 
ZM pověřuje kulturní  komisi  rozdělováním finančních prostředků určených v rozpočtu města  na tyto 
účely. Zároveň požaduje, aby jednou ročně bylo o rozdělení prostředků ZM informováno v rámci celkové 
zprávy o kultuře města.

usnesení ZM č. 159/01

2. Finanční otázky
1. Rozpočtové provizorium

ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2002 dle návrhu.
usnesení ZM č. 160/01

2. Rozpočtový výhled
ZM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2003 a 2004 dle návrhu.

usnesení ZM č. 161/01

3. Rozpočtové změny
ZM schvaluje rozpočtové změny v příjmové části ve výši 86 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 86 

tis. Kč. Celkové příjmy činí 353.665 tis. Kč, výdaje činí 370.256 tis. Kč, financování činí 16.591 tis. Kč.
usnesení ZM č. 162/01

4. Finanční a majetkové kroky městských organizací typu s.r.o.
ZM schvaluje prodej movitého majetku dle příloh z majetku Města Turnov do majetku Kulturního 

centra Turnov CT, s.r.o. k 1.1.2002 za cenu 530.841,- Kč.
usnesení ZM č. 163/01

ZM schvaluje k 1.1.2002 prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného majetku 
vedeného v operativní evidenci z Města Turnov na KCT, s.r.o., podle stavu zjištěného inventarizací k 
15.11.2001 na příspěvkové organizaci TKS, za cenu 645.436,- Kč u dlouhodobého hmotného majetku, tj. 
30 % pořizovací ceny a za cenu 10 tis. Kč u drobného majetku vedeného v operativní evidenci. ZM 
zároveň ruší své usnesení č. 125/01 a 126/01.

usnesení ZM č. 164/01



ZM schvaluje příplatek mimo základního kapitál do KCT, s.r.o. ve výši 1.286.277,- Kč na 
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, drobného majetku, movitého majetku a nemovitého 
majetku. 

usnesení ZM č. 165/01

ZM schvaluje upravení přílohy darovaného movitého majetku pro městskou nemocnici s tím, že 
plynový kotel, inv. č. 2287 a technologie plynové kotelny, inv. č. 2304 jsou předmětem prodeje a tvoří 
přílohu č. 1 Kupní smlouvy mezi Městem Turnov a fimou NEMPRA, s.r.o., Turnov.

usnesení ZM č. 166/01

3. Krizové řízení města
ZM bere na vědomí hodnotící zprávu velitele SHM Turnov a vybavenosti a připravenosti hasičské 

jednotky.
usnesení ZM č. 167/01

ZM  bere  na  vědomí  předložený  materiál  "Opatření  na  úseku  povodňové  ochrany"  a  ukládá 
dotčenému orgánu uvedená opatření zrealizovat,  s tím, že dojde k opětovnému prověření konkrétního 
účelu využití gumových vaků.

usnesení ZM č. 168/01

4. Financování sportu v Turnově
ZM bere na vědomí zprávu o současném financování sportovních zařízení a oddílů v Turnově.

usnesení ZM č. 169/01

ZM schvaluje navržený model financování sportu ze strany Města Turnova v příštích letech.
usnesení ZM č. 170/01

ZM ukládá Ing. Hejdukovi zahrnout do návrhu rozpočtu města v roce 2002 konkrétní položky  se 
současným ohledem na reálnou schopnost celkové výše financování.

usnesení ZM č. 171/01

5. RTT
ZM projednalo informaci o průběhu výběrového řízení na zabezpečení celoplošného televizního 

vysílání na území Města Turnova. ZM ukládá RM připravit vypsání grantu na podporu šíření informací o 
městě  pomocí TV vysílání.

usnesení ZM č. 172/01

6. Majetkové otázky
1. Prodej bytového dumu čp. 1387 a čp. 1388 v Bezručově ulici v Turnově

ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 1387 na st.p. 2633/3, čp. 1388 na st.p. 2633/2 v k.ú. 
Turnov  Stavebnímu  bytovému  družstvu  Turnov,  se  sídlem  Turnov,  Svobodova  971  za  kupní  cenu 
1.641.796,- Kč.

usnesení ZM č. 173/01

2. Převod nemovitého majetku Kulturnímu centru Turnov, s.r.o.
ZM schvaluje  prodej  čp.  311 Turnov se st.p.1517,  čp.  1401 Turnov s  příslušenstvím se st.p. 

1525/2,  mycí  rampy se st.p.  1519/2,  garáže se st.p.  1519/58,  garáže se st.p.  1519/27,  garáže se st.p. 
1519/28,  garáže se st.p.1518/2 a se st.p. 1518/3, garáže se st.t.1519/4, garáže se st.t.1519/10, garáže se 
st.t.1519/11, garáže se st.t.1519/12, garáže se.st.t.1519/13, garáže se st.t.1519/14, garáže se st.t.1519/15, 
garáže se st.t.1519/16, st.p. 1523 - zbořeniště, p.p.č. 1525/1, část p.p.č. 1539/1, p.p.č. 1524, část p.p.č. 
1519/1, část p.p.č. 1519/3, p.p.č. 1516, p.p.č. 1518/1, část  p.p.č. 1540 Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. za 
celkovou kupní cenu ve výši 100.000,-Kč. Výměry a hranice pozemků budou upřesněny geometrickým 
plánem.

usnesení ZM č. 174/01



3. Možnost zásobování Hluboké ulice - zadní trakt
ZM bere na vědomí zprávu o prověření možnosti  zásobování Hluboké ulice ze zadních traktů 

domů a ukládá OSM pokračovat v jednání o technickém a majetkovém řízení a podat zprávu na dubnové 
ZM.

usnesení ZM č. 175/01

V Turnově dne 17. prosince 2001

                                                      Ing. Milan Hejduk                          PhDr. Hana Maierová
                                                             starosta                                         místostarostka


