
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 27. června 2001 

K bodu č. 1/ Organizační záležitosti
 Rada pro RTT

ZM ruší ke dni 30. 6. 2001 Radu pro RTT.
usnesení ZM č. 82/01

K bodu č. 2/ Majetkové otázky
1. Prodej budovy čp. 488 se st.p. 369 (staré kino)

ZM schvaluje prodej budovy čp. 488 se st.p. 369 v k.ú. Turnov manželům Ing. Vítězslavu a 
Ireně Sekaninovým, Turnov, nám, Českého ráje 3 za kupní  cenu ve výši 6,2 mil.  Kč, za podmínek 
stanovených v usnesení RM č. 170/01. 

usnesení ZM č. 83/01

2. Prodej p.p.č. 3856/6 v k.ú. Turnov
ZM schvaluje prodej p.p.č. 3856/6 v k.ú. Turnov pro SÚS Semily za kupní cenu ve výši 

1.562.410,- Kč. Prodej bude uskutečněn formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zálohou ve výši 
400 000,- Kč a podmínkami uvedenými v návrhu.

usnesení ZM č. 84/01

3. Prodej domu čp. 679, ul. Dr. Honců, Turnov 
ZM schvaluje prodej domu čp. 679 s pozemky st.p.č. 3464, p.p.č. 3465, 3466, k.ú. Turnov 

panu Ing. Vladimíru Tauchmanovi, Turnov, Dr. Honců 673 za kupní cenu ve výši 700 tis. Kč.
usnesení ZM č. 85/01

4. Majetkové vypořádání pozemků - parkoviště pod Valdštejnem, hřbitov na Pelešanech
ZM souhlasí s vykoupením pozemků p.č. 840/3 - 597 m2 (parkoviště  pod Valdštejnem) a 

p.č. 837/4 - 1170 m2 (hřbitov Pelešany) o celkové výměře 1767 m2 v k.ú. Mašov u Turnova od Milana 
Dufka, Pod Černým mostem 475,  Semily a od Josefa Dufka, V údolí 547,  Raspenava za cenu 123.690,- 
Kč.

usnesení ZM č. 86/01

5. Výkup pozemků pro táborovou základnu Krčkovice 
ZM  souhlasí  s  vykoupením  pozemků  pro  táborovou  základnu  Krčkovice  p.p.č.  1432 

pastvina (680 m2), 1433 les (640 m2), část 1437/1 les (1000 m2), st.p.č. 533 (115 m2), 534 (38 m2), 535 
(45 m2) k.ú. Hrubá Skála od J. Hromady, Liberec 156/9 a  manželů M. a J. Hromadových Turnov 835 za 
kupní cenu 250.000,-Kč, úhradu nákladů s převodem spojených hradí Město Turnov.

usnesení ZM č. 87/01
    
6. Změna pravidel pro prodej nájemních domů a bytů

ZM schvaluje doplnění pravidel pro prodej nájemních domů a bytů takto:
V případě zjištění nepovoleného pronájmu bytu v domě, který je určen k prodeji bytů je možné ponechat 



tuto bytovou jednotku v majetku města až do konečného vyřešení nepovoleného pronájmu. Prodej bytové 
jednotky bude uskutečněn následně.

usnesení ZM č. 88/01

7. Oprava a údržba komunikací 
ZM vzalo na vědomí informaci p. Těhníkové  o stavu a údržbě komunikací v Turnově.

K bodu č. 3/ Územní plánování
ZM schvaluje zařazení změny regulativů v rozvojových plochách územního plánu sídelního 

útvaru Turnov č. 52 a 58 - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada do připravované změny č. 6 ÚPSÚ 
Turnov.

usnesení ZM č. 89/01

K bodu č. 4/ Příspěvky obyvatel
Petice zástupců oddílů TJ Turnov

ZM vzalo na vědomí petici zástupců oddílů TJ Turnov, kterou předložil vedoucí TJ Turnov 
Filip Stárek.

ZM ukládá sportovní komisi předložit po projednání v komisi finanční a sportovní zprávu o 
financování sportovních zařízení a sportovních oddílů na říjnové jednání ZM.

usnesení ZM č. 90/01

K bodu č. 5/ Finanční otázky
1. Rozpočtové změny na rok 2001

ZM schvaluje rozpočtové změny dle návrhu v příjmové části ve výši 29.978,8 tis. Kč, ve 
výdajové části ve výši 29.978,8 tis. Kč. Celkové příjmy činí 344.656,8 tis. Kč, výdaje činí 361.247,8 tis. 
Kč, financování činí 16.591 tis. Kč.

usnesení ZM č. 91/01

2. Přijetí střednědobého investičního úvěru
ZM schvaluje přijetí střednědobého investičního úvěru ve výši 18,7 mil. Kč od ČSOB, a.s., 

Turnov s formou ručení ručení biankosměnkou.
usnesení ZM č. 92/01

3. Zadluženost Města Turnova
ZM bere na vědomí přehled úvěrů, bankovních záruk, poskytnutých podpor a přechodných 

finančních výpomocí  Města Turnova ke dni 30.6.2001.

K bodu č. 6/ Zřizovací listiny příspěvkových organizací
ZM schvaluje zřizovací listiny příspěvkových organizací:

- Základní škola, Skálova 600, Turnov,
- Základní škola, ul. 28. října 18, Turnov,
- Základní škola, Žižkova 518, Turnov,
- Dětské centrum-speciální škola, Kosmonautů 1641, Turnov,
- Zdravotně sociální služby Turnov, Žižkova 2030, Turnov,
- Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Husova 77, Turnov,
- Městská knihovna Antonína Marka, Jeronýmova 517, Turnov,
- Městské kino Turnov, Žižkova 1276, Turnov,
- Městská nemocnice Turnov, ul. 28. října 1000, Turnov,
- Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, Turnov dle předložených návrhů.

usnesení ZM č. 93/01



ZM  schvaluje  darování  movitého  majetku  Města  Turnov,  který  je  součástí  příloh 
zřizovacích listin,  uvedeným příspěvkovým organizacím v pořizovacích cenách za podmínky, že movitý 
majetek bude řádně protokolárně předán.

usnesení ZM č. 94/01

ZM schvaluje prodej movitého majetku města - technologie kotelny za cenu dle znaleckého 
posudku fimě NEMPRA, s.r.o., Turnov.

usnesení ZM č. 95/01

ZM  ukládá  ředitelům  příspěvkových  organizací  ZŠ  I,  ZŠ  II,  ZŠ  III,  Dětského  centra-
speciální  školy,  ZSST,  Městské  knihovny  Antonína  Marka,  Městského  kina,  SVČDM,  Městské 
nemocnice Turnov a Hradu Valdštejn a tajemníkovi MÚ zabezpečit  a provést za rok 2001 kompletní 
inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek.

usnesení ZM č. 96/01

K bodu č. 7/ Ostatní
ZM vzalo na vědomí informaci o financování a průběhu prací na domově důchodců.

ZM vzalo na vědomí informaci o stavbě a financování ČOV.

V Turnově dne 28. června 2001

                                                                     Ing. Milan Hejduk                                  
                                                                           starosta

                          MUDr. Vladimír Eckert                                         PhDr. Hana Maierová
                                místostarosta                                                           místostarostka


