
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. října 2001 

1. Zřizovací listiny
ZM schvaluje  znění  nové Smlouvy o vytvoření  dobrovolného svazku obcí  "Vodohospodářské 

sdružení Turnov" a jeho stanov. ZM bere na vědomí, že Vodohospodářské sdružení Turnov, Dvořákova 
287, Turnov, IČO 49295934 splňuje podmínky stanovené ust. § 50 a 51 zákona 128/2000 Sb. o obcích a 
je podle  ust.  §  151 odst.  5  zákona č.  128/2000 Sb. o obcích svazkem obcí  podle  tohoto zákona -  s 
účinností ode dne schválení zastupitelstvy všech členů svazku .

usnesení ZM č. 129/01

ZM schvaluje zřizovací listiny organizačních složek: 
- Mateřská škola I. Turnov, 28. října 757,
- Mateřská škola II. Turnov, Alešova 1140,
- Mateřská škola III. se speciální třídou Turnov, Bezručova 590,
- Mateřská škola IV. Mašov 85,
- Mateřská škola V. se speciální třídou Turnov, Zborovská 914,
- Mateřská škola VI. Turnov, J. Palacha 242,
- Mateřská škola VII. Turnov, Kosmonautů 1640,
- Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323,
- Základní škola IV. Turnov - Mašov, okres Semily. 

usnesení ZM č. 130/01

ZM ruší k 31.12.2001 Základní uměleckou školu Turnov jako organizační složku a zřizuje od 
1.1.2002 Základní uměleckou školu Turnov jako příspěvkovou organizaci Města Turnova.

usnesení ZM č. 131/01

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Turnov, náměstí 
Českého ráje 5.

usnesení ZM č. 132/01

ZM schvaluje pro Základní uměleckou školu Turnov darování movitého majetku Města Turnova, 
který je součástí příloh její zřizovací listiny v pořizovacích cenách za podmínky, že movitý majetek bude 
řádně protokolárně předán.

usnesení ZM č. 133/01

ZM schvaluje změnu názvů základních škol u zřizovacích listin, schválených ZM dne 27.6.2001 
na:
- Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily,
- Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily,
- Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily.

usnesení ZM č. 134/01



2. Výstavba ČOV
ZM schvaluje aval směnky vystavené ze strany VHS Turnov ve prospěch ČMZRB, a.s. do výše 

38,097 mil. Kč za účelem financování rekonstrukce ČOV Turnov. 
usnesení ZM č. 135/01

ZM požaduje, aby Vodohospodářské sdružení Turnov projednalo každoročně rozpočet na finanční 
komisi RM s tím, že závěry budou předloženy na jednání RM.

usnesení ZM č. 136/01

3. Majetkové otázky
1. Odkoupení části pozemkové parcely č. 1515
           ZM schvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 1515 v k.ú. Turnov, sousedící s budovou 
Střelnice,  od Marka Bárty,  Karla  Bárty a manželů RNDr. Jiřiny a RNDr. Viléma Bártových za cenu 
1.000,- Kč/m2. 

usnesení ZM č. 137/01

2. Synagoga
ZM schvaluje směnu domu čp. 479, Turnov, se st.p. 375 v k.ú. Turnov v majetku Města Turnova 

za synagogu se st.p. 374 v k.ú. Turnov v majetku p. Jiřího Procházky za podmínky doplatku od majitele 
synagogy ve výši 1,2 mil. Kč a převzetí závazku z jednoho nájemního bytu v domě čp. 479 v druhém 
obytném podlaží domu. ZM schvaluje tuto směnu za podmínky, že výslednou daň z převodu nemovitostí 
budou hradit obě smluvní strany rovným dílem.

usnesení ZM č. 138/01

3. Majetkové vyrování pozemků u České pojišťovny a.s. - Havlíčkovo náměstí, autobusová zastávka 
Mariánské náměstí

ZM schvaluje majetkové vyrovnání pozemků na Havlíčkově a Mariánském náměstí mezi Městem 
Turnov a Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16 formou směnné a kupní smlouvy s tím, 
že Město Turnov vyrovná rozdíl výměr a za dláždění chodníku částkou 120 tis. Kč, zajistilo geom. plán a 
zaplatí  za vkladové řízení.  Česká pojišťovna,  a.s.  zajistí  sepsání smlouvy o majetkovém vyrovnání  a 
zaplatí daň z převodu nemovitostí. 

usnesení ZM č. 139/01

4. Prodej pozemku v areálu Vesecka 
ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 698/52 - ost.pl. o výměře 1526 m2, k.ú. Daliměřice za 

kupní cenu  442.540,- Kč a veškeré náklady s prodejem spojené (geometrické zaměření, správní poplatek) 
pro firmu AGBA, v.o.s.

usnesení ZM č. 140/01

5. Sdružení prostředků pro výstavbu bytů
ZM schvaluje uzavření  smlouvy o sdružení   investorů pro výstavbu nájemních  bytů  na p.p.č. 

2548/1 v k.ú. Turnov se společností CZ stavební holding, a. s., Pardubice.
usnesení ZM č. 141/01

6. Průmyslová zóna
Zastupitelstvo města:

a) schvaluje vyhlášení prodeje p.p.č. 2257/2, 2258, 2259, 3856/26, 2260/1 v k.ú. Turnov,
b) schvaluje odkoupení pozemků p.p.č. 3848/2 p.p.č. 3856/2, p.p.č. 3857, p.p.č. 3858/1, p.p.č. 3858/2 a 
pozemků ve zjednodušené evidenci - původní pozemkový katastr č. 3853 a č. 3855 v katastrálním území 
Turnov a p.p.č. 148 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova od paní Jany Prokurátové podílem 1/2, 
pana Gerorge Le Roye podílem 1/4 a pana Vratislava George Kosky podílem 1/4 za kupní cenu v celkové 
výši 11.674.040,- Kč (tj. 33740 m2 x 346,-Kč),
c) ukládá starostovi provést oba dva majetkové kroky z hlediska financování současně.

usnesení ZM č. 142/01



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

5. Čestná občanství a ceny města
ZM schvaluje pravidla pro udělování čestného občanství.

usnesení ZM č. 143/01

ZM schvaluje pravidla pro udělování ceny obce.
usnesení ZM č. 144/01

ZM jmenuje odbornou hodnotící komisi ve složení: PhDr. Maierová, MUDr. Eckert, Prom. fil. 
Jenšovský, Mgr. Rytíř, Mgr. Sucharda.

usnesení ZM č. 145/01

ZM ukládá p. Brožovi:
a) založit pamětní knihu, vytvořit pamětní listy a další předměty spojené s odměnou,
b) zvážit další formu prezentace oceněných osobností.

usnesení ZM č. 146/01

6. Ostatní
Zrušení příspěvkové organizace TKS k 31.12.2001 - změna usnesení ZM

ZM schvaluje termín zrušení příspěvkové organizace Turnovské kulturní středisko k 31.12.2001 z 
důvodu  zjednodušení  administrativního  a  finančního  vypořádání.  Tímto  zároveň  ruší  termín  zrušení 
organizace daný usnesením ZM č. 69/01 a 123/01.

usnesení ZM č. 147/01

V Turnově dne 30. října 2001

                                                                     Ing. Milan Hejduk                                  
                                                                           starosta
     
                     MUDr. Vladimír Eckert                                         PhDr. Hana Maierová
                             místostarosta                                                       místostarostka


