
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 19. prosince 2002 

1. Představení městského systému
ZM vzalo na vědomí informace starosty o systému Města - úřadu i jeho organizací.

2. Městský úřad a reforma veřejné správy
ZM vzalo  na  vědomí  zprávu  tajemníka  o  připravenosti  městského  úřadu  na  zahájení  nových 

činností v rámci reformy veřejné správy od ledna 2003.

3. Rozpočtové provizorium 2003
1. Darovací smlouvy

ZM schvaluje pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Turnov darování movitého 
majetku Města Turnov v celkové výši 181.610,- Kč.

usnesení ZM č. 154/02

ZM  schvaluje  pro  příspěvkovou  organizaci  Středisko  pro  volný  čas  dětí  a  mládeže  Turnov 
darování movitého majetku Města Turnov v celkové výši 21.760,- Kč.

usnesení ZM č. 155/02

2. Rozpočtové provizorium
ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2003 dle návrhu.

usnesení ZM č. 156/02

4. Zastupitelské otázky
1. Výbory zastupitelstva

ZM schvaluje složení finančního výboru: Ing. Tomáš Sláma - předseda, Ing. Lumír Šubert, Milan 
Rambousek, Ing. Václav Hájek, Ing. Taťána Holubová.

usnesení ZM č. 157/02

ZM schvaluje složení kontrolního výboru: Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. - předsedkyně, Jan 
Ulrich, Ladislav Janoušek, Miroslav Beran, Karel Jiránek.

usnesení ZM č. 158/02

2. Zvláštní zastoupení města
ZM schvaluje oddávající dle předloženého návrhu ve složení: Josef Kunetka, Mgr. Karel Bárta, 

Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Milan Hejduk, PhDr. Hana Maierová, Ing. Jaromír Pekař, Eva Kordová.
usnesení ZM č. 159/02

ZM pověřuje řízením městské policie p. Ivana Boháče.
usnesení ZM č. 160/02



3. Odměňování
ZM schvaluje odměny neuvolněným členů ZM, RM, předsedům komisí i výborů na maximální 

možné výši dle aktuálně platných předpisů s účinností od počátku roku 2003.
usnesení ZM č. 161/02

5. Jednací řád ZM
ZM schvaluje jednací řád ZM dle předloženého návrhu včetně drobných úprav vzešlých z  jednání 

ZM.
usnesení ZM č. 162/02

6. Majetkové otázky
1. Výkup zbytkových pozemků přiléhajících ke stavbě silnice I/10

ZM schvaluje odkoupení zbytkových pozemků přiléhajících k přeložce komunikace I/10 Turnov 
Vesecko - Hrubý Rohozec za 50,- Kč/m2:
a) katastrální území Daliměřice p.p.č. 736/31 - orná půda, p.p.č. 736/32 - orná půda,
b) katastrální území Malý Rohozec p.p.č. 554/2 - zahrada, p.p.č. 552/5 - zahrada. 

usnesení ZM č. 163/02

2. Odkoupení pozemků na komunikaci od Astra Nisa, s.r.o. a Grupo Antolin Turnov, s.r.o.
ZM schvaluje odkoupení:

a) pozemků p.č. 146/3 a 148/4 v k. ú. Ohrazenice u Turnova od společnosti Astra Nisa, s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 500,- Kč/m2.

b) odkoupení části pozemků p.č. 3856/1 v k. ú. Turnov a p. p. č. 148/1 v k. ú. Ohrazenice u Turnova, na 
kterých je vyprojektována přístupová komunikace, od společnosti Grupo Antolin Turnov, s. r. o., a to za 
kupní cenu 500,- Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem.

usnesení ZM č. 164/02

3. Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Dolánkách - zřízení věcného břemene pro kabel Českých 
radiokomunikací, a. s., Praha

ZM schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s Českými radiokomunikacemi, a. s., 
Praha  pro  položení  dálkového  optického  kabelu  na  nosnou  ocelovou  konstrukci  lávky  přes  Jizeru  v 
Dolánkách za jednorázovou úhradu ve výši    10.000,- Kč.

usnesení ZM č. 165/02

7. RTT v roce 2003
Zastupitelstvo města:

a) schvaluje zabezpečení informování veřejnosti ze strany Města Turnova formou TV vysílání pro rok 
2003, a to prostřednictvím firmy Aspera TV, s. r. o.,

b) ukládá PhDr. Maierové projednat veškeré podmínky spolupráce i zajištění tohoto záměru a předložit je 
ke schválení RM,

c) ukládá uzavřít konkrétní smluvní závazky až po schválení rozpočtu města,

d) ukládá  p.  Mastníkovi vypracovat  možnou  náhradní  variantu  vlastního  TV  vysílání  nebo  jiného 
informačního kanálu, a to jak s ohledem na technické, organizační či personální zajištění s přibližným 
věcným, časovým i finančním  harmonogramem.

usnesení ZM č. 166/02



8. Ostatní
Členství Města Turnov v honebním společenstvu

ZM schvaluje členství Města Turnov v Honebním společenstvu Všeň a Honebním společenstvu 
Turnov-Vesecko a  pověřuje  p.  Hovorku,  aby zastupoval  a  hájil  zájmy Města  Turnov,  jako vlastníka 
honebních  pozemků,  na  všech  jednáních  honebního společenstva.  ZM ukládá  p.  Hovorkovi  připravit 
seznam pozemků,  u  kterých  bude  požádáno  o  vyjmutí  a  zařazení  jako  nehonební  pozemky,  např.  z 
důvodu bezpečnosti.

usnesení ZM č. 167/02

ZM neschvaluje vstup Města Turnov do Honebního společenstva Karlovice.

Slib zbývajících dvou členů ZM
ZM bere na vědomí,  že předepsaný slib složili zbývající dva zastupitelé:

MUDr. Berndt, MUDr. Jodas.

V Turnově dne 23. prosince 2002

                                                       Ing. Milan Hejduk                        PhDr. Hana Maierová
                                                              starosta                                       místostarostka


