
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. září 2001 

K bodu č. 1/ Povodňové otázky
ZM bere na vědomí informaci o plnění navržených protipovodňových opatření.
ZM schvaluje vybudování odtokových kanálů u garáží Nudvojovice.
ZM  ukládá  p.  Černému  nadále  jednat  o  uskutečnění  dalších  preventivních  opatření  a 

předložit zprávu ZM na prosincovém jednání.
usnesení ZM č. 106/01

K bodu č. 2/ Finanční otázky - rozpočtové změny, finanční otázky převodů majetku
ZM po projednání schvaluje zvýšení provozního příspěvku Městské nemocnici Turnov na 

řádku 148 o 1.511 tis. Kč  oproti předloženému návrhu.
usnesení ZM č. 107/01

ZM schvaluje rozpočtové změny v příjmové části ve výši 8922 tis. Kč, ve výdajové části ve 
výši 8.922 tis.  Kč. Celkové příjmy činí 353.579 tis.  Kč, výdaje činí 370.170 tis.  Kč, financování činí 
16.591 tis. Kč.

usnesení ZM č. 108/01

ZM schvaluje  bezúplatný  převod  nehmotného  majetku  příspěvkové  organizaci  Městská 
nemocnice Turnov ve výši 60.900 Kč.

usnesení ZM č. 109/01

ZM  schvaluje  splátkový  kalendář  na  prodej  movitého  majetku  společnosti  s  ručením 
omezeným Nempra dle návrhu.

usnesení ZM č. 110/01

K bodu č. 3/ Průmyslově obchodní  zóna Turnov - Ohrazenice
ZM ruší usnesení ze dne 14.12.2000 čj.: MZ 163/2000 z důvodu zásadní změny podmínek, 

a to díky návrhu na samostatný odprodej pozemků ze strany jednoho z vlastníků.
usnesení ZM č. 111/01

ZM  ukládá  starostovi  města  a  OSM  uzavřít  jednání  s  p.  Šálkem  a  p.  Kousalem  o 
majetkových krocích do 15.10.2001 a předložit návrh konečných majetkových kroků v průmyslové zóně 
na jednání ZM v říjnu 2001.

usnesení ZM č. 112/01

ZM ukládá RM vypracovat a schválit pravidla budoucího způsobu prodeje pozemků v zóně.
usnesení ZM č. 113/01



K bodu č. 4/ Majetkové otázky - bytová problematika, ostatní
1. a) Prodej bytů obsazených nájemníky

ZM schvaluje prodej:
a) bytové jednotky č. 1598/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického 
podílu na zastavěném pozemku panu Ing. Jindřichu Lechovskému, bytem Turnov za kupní cenu 72.838,- 
Kč.

usnesení ZM č. 114/01

b)  bytové  jednotky  č.  1598/23  a  spoluvlastnického  podílu  na  společných  částech  domu  a 
spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku panu Ing. Jindřichu Lechovskému, bytem Turnov za 
kupní cenu 39. 005,- Kč.

usnesení ZM č. 115/01

c) bytové jednotky č. 1599/2 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického 
podílu na zastavěném pozemku manželům Martinu a Kateřině Válkovým za kupní cenu 21.242,- Kč.

usnesení ZM č. 116/01

1.b) Prodej bytů - volný byt
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1596/1 a spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku panu Romanu Rathovi za kupní cenu 
350.000,- Kč.

usnesení ZM č. 117/01

2. Změna trasy dálkového optického kabelu
                      ZM schvaluje doplnění smlouvy o zřízení věcného břemene podle zákona č. 151/2000 Sb., 
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů v návaznosti na Obč. zákoník na pozemcích ve vlastnictví 
Města  Turnov p.č.  2931, 2933,  2938 a  2961/4 dotčených stavbou "Optický kabel  Ústí  nad Labem - 
Ostrava, 5. etapa - okres Semily.

usnesení ZM č. 118/01

3. Prodej pozemků dotčených stavbou silnice I/10 a I/35 Turnov - Ohrazenice
ZM souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 3905/73, 3905/56, 3905/57, 3905/58, 3905/46 a 

3905/38, k.ú. Turnov o celkové výměře 21.105 m2 za kupní cenu 1.266.300,- Kč pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR dotčené stavbou silnice I/10 a I/35 Turnov - Ohrazenice.

usnesení ZM č. 119/01

4. Výměna garáží a pozemků v rámci rekonstrukce a dostavby KZ Střelnice v Turnově
ZM souhlasí s majetkoprávním vypořádáním nově postavených 5-ti garáží v ul. 28. října a 

10-ti  garáží  v  areálu  Střelnice,  Turnov  za  garáže,  které  jsou  určeny  k  demolici  v  rámci  akce 
"Rekonstrukce a dostavba kulturního zařízení Střelnice v Turnově" a směnou pozemku na garáž v ul. 28. 
října v Turnově za pozemek v ul.  Za Divadlem, dle podrobně zpracovaného návrhu.

usnesení ZM č. 120/01
5. Restutiční nárok p. Emila Votrubce

ZM  souhlasí  s  vydáním  pozemků  parc.č.  2768/4  a  PK  2769,  k.ú.  Turnov  v  rámci 
restitučního nároku panu Emilu Votrubcovi, Jiráskova 1334, Turnov.

usnesení ZM č. 121/01

6. Kupní smlouva - kanalizace Průmyslová zóna
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy, kterou město kupuje od Dopravních staveb holding, 

a.s., Olomouc stavbu kanalizace vybudované v severním sjezdu k průmyslové zóně Turnov - Ohrazenice 
za podmínek obsažených v návrhu této smlouvy.

usnesení ZM č. 122/01



K bodu č. 5/ Majetkové kroky KCT, s.r.o.
ZM svým usnesením č. 69/01 ze dne 31.5.2001 rozhodlo o ukončení činnosti příspěvkové 

organizace Turnovské kulturní středisko ke dni 30.10.2001 a jejím zrušení. ZM doplňuje toto usnesení 
takto:  Zrušení  organizace  bude provedeno ke dni  31.10.2001 v souladu s  ustanovením § 27,  odst.  3 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tímto dnem přecházejí práva a 
závazky této příspěvkové organizace na Město Turnov.

usnesení ZM č. 123/01

ZM schvaluje převod úkolů a činností příspěvkové organizace Turnovské kulturní středisko 
na  Kulturní  cenrum  Turnov,  s.r.o.,  čímž  na  jmenovanou  s.r.o.  přecházejí  jako  na  přejímajícího 
zaměstnavatele práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v plném rozsahu, 
a to na základě § 249 odst. 1 až 3 a § 250, odst. 1 až 2 Zákoníku práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.

usnesení ZM č. 124/01

ZM vzalo na vědomí informaci o usneseních z jednání valné hromady KCT, s.r.o.

ZM vzalo na vědomí informaci, že dnem 12.9.2001 nabylo právní moci usnesení Krajského 
soudu v Hradci Králové o zápisu Kulturního centra Turnov, s.r.o. do obchodního rejstříku.

ZM  schvaluje  prodej  movitého  majetku  evidovaného  v  registru  org.  č.  501,  inv.  č. 
2048-2050, 2111, 2226-2229, 2232-2238, 2240, 2243-46, 2252-54, 2256-59 z majetku Města Turnov do 
majektu KCT, s.r.o. k 1.10.2001 za cenu, kterou stanoví finanční odbor na základě pořizovací ceny a míry 
opotřebení.

usnesení ZM č. 125/01

ZM  schvaluje  prodej  drobného  dlouhodobého  hmotného  majetku,  drobného  majetku 
vedeného  v  operativní  evidenci  a  zásob  z  příspěvkové  organizace  TKS  do  KCT,  s.r.o.  podle  stavu 
zjištěného inventarizací k 30.9.2001. Účinnost kupní smlouvy bude sjednána k 1.10.2001. Kupní cena se 
stanoví  ve  výši  30%  pořizovací  ceny  u  dlouhodobého  hmotného  majetku,  10.000,-  Kč  u  drobného 
majetku vedeného v operativní evidenci a pořizovací ceny u zásob.

usnesení ZM č. 126/01

K bodu č. 6/ Ostatní
1. Doplnění kontrolního výboru

ZM schvaluje doplnění kontrolního výboru o pana Ladislava Janouška.
usnesení ZM č. 127/01

2.     Doplnění usnesení ZM č.102/01  
ZM doplňuje své usnesení č. 102/01 - Kabel bude veden při hranici pozemku.

usnesení ZM č. 128/01

V Turnově dne 1. října 2001

                                           Ing. Milan Hejduk                                MUDr. Vladimír Eckert
                                                    starosta                                              mítostarosta


