
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. ledna 2001

1. Rozpočet města 2001
ZM schvaluje rozpočet Města Turnova v příjmové části ve výši 312.567 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 
328.326 tis. Kč a ve financování ve výši 15.759 tis. Kč. Současně ukládá :
- vedoucí finančního odboru ponížit výdaje na položce č. 235 rozpočtu města o 300.000,- Kč a založit 
novou položku projekt areál Dolánky s částkou 300.000,- Kč. 
- RM vyčlenit potřebnou částku v rámci schválených položek rozpočtu města na vypracování projektu 
protipovodňových opatření.

usnesení ZM č. 1/01

ZM schvaluje přijetí střednědobého investičního úvěru do 19 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude 
vybrán formou výběrového řízení.

usnesení ZM č. 2/01

2. Majetkové otázky 
ZM projednalo zprávu o současném stavu ve věci demolice 17-ti garáží, jenž jsou součástí akce 
"Rekonstrukce a dostavba kulturního zařízení Střelnice v Turnově". ZM schvaluje návrh "Dohody o 
budoucím majetkoprávním vypořádání". ZM schvaluje výstavbu následujících náhradních garáží: 10 - 12 
garáží v areálu za Střelnicí, 6 garáží v ul. 28. října u kotelny. 

usnesení ZM č. 3/01

ZM schvaluje záměr odkoupení jakékoliv garáže v Turnově za účelem případné výměny za cenu v místě 
obvyklou.

usnesení ZM č. 4/01

ZM schvaluje odkoupení garáže se st.p. č. 1981/5, Přepeřská ulice (u Diasu) v k.ú. Turnov od manželů 
Josefa a Dagmary Berkových, Palackého 175, Turnov za 90.000,- Kč.

usnesení ZM č. 5/01

ZM schvaluje doplnění pravidel pro prodej nájemních bytů a domů do vlastnictví nájemníků ze dne 
27.4.2000 takto: V prodeji je poměrná část pozemku tvořící s daným domem jeden funkční celek v 
případě, kdy nájemníci zvolili možnost odkoupení bytů do osobního vlastnictví v prvním kole 
projednávání prodeje, tj. do dne projednání tohoto bodu v ZM. Prodejní cena pozemku pro byty v 
osobním vlastnictví je stanovena dle oceňovací vyhlášky se slevou uvedenou v odst. 1 pravidel. 

usnesení ZM č. 6/01

ZM schvaluje v případě vykoupení pozemků v k.ú. Mašov pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů 
podmínku prodávajícího - předkupní právo pro p. Zavadila, Mašov 139. 

usnesení ZM č. 7/01

3. Ostatní
ZM schvaluje předložené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací B. Jana Horáčka 
Českému ráji a Městem Turnov. Smlouvy se týkají:



a) dokončení rekonstrukce hospodářské budovy Městské nemocnice Turnov v částce 40 mil. Kč, 
b) výstavbu "Sportovně rekreačního areálu Turnov" - financování archeologického průzkumu v částce 
6.550.000,- Kč.

usnesení ZM č. 8/01

V Turnově dne 5. února 2001

Ing. Milan Hejduk
starosta města

MUDr. Vladimír Eckert PhDr. Hana Maierová
    zástupce starosty   zástupkyně starosty


