
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 7. března 2001 

1. Péče o památky
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ a položky Památková 

zóna v rámci rozpočtu Města, tak jak je navrhla komise pro regeneraci MPZ:

1. Kostel Panny Marie (vlastník ŘKC) - celkový objem prací 1.069.158,- Kč (výměna střešní krytiny na 
boční lodi kostela + lokální výměna bednění).  
      Jednotlivé podíly: 214.000,- Kč příspěvek Města, 
                                700.000,- Kč příspěvek z Programu + 45.000,- Kč z rozpočtu OkÚ

Semily,
                            110.158,- Kč vlastník.

2. Kubistický dům čp.1294 (vlastník Město) - v současné době probíhá VŘ (oprava části krovu a výměna 
střešní krytiny).
       Jednotlivé podíly: 730.000,- Kč příspěvek Města,
                                 270.000,- Kč příspěvek z Programu,

nad částku 1.000.000,- Kč z rozpočtu odboru správy majetku.

3. Secesní vila čp. 618 (vlastník p. Ježková) - celkový objem prací v tomto roce 332.000,- Kč (obnova 
fasády).
       Jednotlivé podíly: 49.200,- Kč příspěvek Města,
                               100.000,- Kč příspěvek z Programu + 50.000,- Kč z rozpočtu OkÚ 

Semily,
132.800,- Kč vlastník.

usnesení ZM č. 9/01

2. Problematika územního plánu
ZM schvaluje  předložené  Zadání  změny č.  4  ÚPSÚ Turnov (smuteční  rozlučková  síň),  které 

zohlední existenci biokoridoru podél Stebénky a možnost vedení komunikace č. 2/283 směrem na Semily.
usnesení ZM č. 10/01

3. Sportovní areál, Sobotecká ul.
ZM se seznámilo formou prezentace s vítěznou studií budoucího areálu, kterou  zpracovala firma 

Design 4, Turnov. Zároveň vyslechlo aktuální  informace o současném stavu a budoucích krocích při 
přípravě a realizaci rozsáhlého investičního záměru. 

4. Majetkové otázky
ZM  schvaluje  smlouvu  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 dotčených stavbou "Optický kabel Ústí n. L. - Ostrava, 5. etapa - okres Semily".
usnesení ZM č. 11/01

ZM projednalo informaci o aktuálních otázkách bytové problematiky, jakými jsou např. výše a 
specifikace pohledávek města, vystěhování, holobyty, stanovení výše nájemného, činnost bytové komise 
apod.

5. Pohledávky města
ZM trvá na uhrazení pohledávek ze strany firem Rokas, a.s., Praha a Ontex CZ, Turnov, které 

vznikly Městu Turnov díky neuhrazeným pokutám uloženým Stavebním úřadem Turnov.
usnesení ZM č. 12/01

6. Vnitřní chod MěÚ Turnov
ZM  projednalo informaci o personálních otázkách:

- změny koncem roku 2000 a v roce 2001 na MěÚ,
- přepokládaný nárůst pracovníků v souvislosti se zrušením Okresního úřadu v Semilech.

ZM  schvaluje  zřizovací  listinu  organizační  složky  města  -  Sbor  hasičů  Města  Turnova  v 
navrženém znění.

usnesení ZM č. 13/01

7. Ostatní
ZM ukládá Radě pro RTT vyhodnotit účinnost stávajícího statutu Rady pro RTT a předložit jeho 

případné změny na dubnové jednání ZM.
usnesení ZM č. 14/01

ZM vzalo na vědomí stížnost týkající se současné výše poplatků za psy.

V Turnově dne 12. března 2001

                                                      Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
                                                        starosta města                                    místostarostka
                                                                                                                  


