
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 22. srpna 2002 

1. Vize sociální problematiky v Turnově
ZM schvaluje předložený návrh vize sociální oblasti v Turnově.

usnesení ZM č. 84/02

ZM schvaluje uzavření smlouvy s OS Naděje, Jablonec nad Nisou o poskytování sociálních služeb 
v oblasti azylového ubytování pro muže.

usnesení ZM č. 85/02

ZM schvaluje změnu sídla organizace Zdravotně sociální služby Turnov z Žižkovy ulice, Turnov 
do ulice 28. října 812, Turnov.

usnesení ZM č. 86/02

2. Územní plánování
ZM schvaluje zařazení rozšíření  průmyslové výroby v průmyslovém areálu Vesecko na pozemku 

p.č. 695/14 v k.ú. Daliměřice do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov. ZM zároveň ukládá ORM 
zabezpečit pořízení této změny.

usnesení ZM č. 87/02

3. Majetkové otázky
1. Informace o prodeji pozemků v průmyslové zóně

ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 3856/1, p.p.č. 3856/14, p.p.č. 3856/15, p.p.č. 3856/23, p.p.č. 
3858/1, p.p.č. 3856/8, p.p.č. 3856/12, p.p.č. 3856/17, p.p.č. 3856/19, p.p.č. 3856/3, p.p.č. 3858/2, p.p.č. 
3856/25, p.p.č. 3856/27, p.p.č. 3856/28, p.p.č. 3856/4, p.p.č. 3848/96, p.p.č. 3848/97, p.p.č. 3859/6, p.p.č. 
3856/9,  p.p.č.  3856/13,  p.p.č. 3856/16,  p.p.č.  3856/20,  p.p.č.  3856/21, p.p.č.  3856/22,  p.p.č.  3856/24, 
p.p.č. 3858/3 v katastrálním území Turnov a p.p.č. 148/1, p.p.č. 148/2, p.p.č. 148/3 v katastrálním území 
Ohrazenice u Turnova společnosti  GRUPO ANTOLIN TURNOV, s.r.o. se sídlem Praha 6, Vodňanského 
538.

usnesení ZM č. 88/02

2. Výstavba bytů sdruženými prostředky
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se sdružitelem prostředků na výstavbu 

30 bj. v ul. 1. máje, Turnov za těchto podmínek: po uplynutí 20 let od kolaudace domů převede Město 
Turnov bezplatně svůj spoluvlastnický podíl na nich do vlastnictví družstva. Náklady spojené s převodem 
spoluvlastnického podílu nese vždy ze svého družstvo.

usnesení ZM č. 89/02

3. Návrh nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.   

usnesení ZM č. 90/02



4. Doplnění usnesení ZM č. 138/01 - synagoga
ZM doplňuje usnesení ZM č. 138/01 takto: Nabyvatelem domu čp. 479 Turnov se st.p. 375 v k.ú. 

Turnov bude Jiří Procházka a Monika Klimšová.
usnesení ZM č. 91/02

5. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. - přeměna komplexního pronájmu
ZM schvaluje přeměnu formy komplexního pronájmu majetku Městské teplárenské Turnov, s.r.o. 

na nové majetkové uspořádání dle předloženého návrhu ze strany jednatele společnosti.  
Jedná se o  prodej movitého majetku dle návrhu a vklad nemovitého majetku  budovy čp. 1559 se 

st.p.  2615/3,  víceúčelová  kotelna  se  st.p.  2615/1,  zpevněné  plochy  p.p.č.  2600/162  a  příslušenství, 
technická  vybavenost  výměník  se  st.p.  2544/12,  technická  vybavenost  výměník  se  st.p.  2600/132, 
technická vybavenost výměník se st.p. 2600/134 a 5 ks buněk.

usnesení ZM č. 92/02

4. Finanční otázky
ZM projednalo možný vývoj snížení běžných výdajů v roce 2003.

usnesení ZM č. 93/02

ZM schvaluje rozpočtové změny v příjmové části ve výši -1.800 tis. Kč a ve výdajové části ve 
výši -1.800 tis. Kč dle předloženého návrhu. 

usnesení ZM č. 94/02

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 300 tis. Kč  na humanitární účely obci Píšťany a 
pověřuje p. Hovorku, vedoucího odboru vnitřních věcí, aby učinil kroky potřebné k předání daru. 

usnesení ZM č. 95/02
   
5. Vyhláška o ochraně před nadměrným hlukem a vibracemi

ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

6. Školská zařízení
ZM se smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, zřizuje s účinností k 1. 1. 2003 organizaci Základní škola Turnov-Mašov, U školy 56, okres 
Semily, jako příspěvkovou organizaci Města Turnova. Tato příspěvková organizace přebírá veškerá práva 
a povinnosti vztahující se ke zrušené organizační složce Základní škola IV. Turnov-Mašov, okres Semily.

usnesení ZM č. 96/02

V Turnově dne 26. srpna 2002

                                                       Ing. Milan Hejduk                      PhDr. Hana Maierová
                                                              starosta                                     místostarostka


