
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 27. června 2002 

1. Majetkové otázky
1. Prodej domu čp. 2016 - štáb

ZM schvaluje prodej domu čp. 2016 se st.p. 864/4 a částí pozemků 864/1 a 863/1 v k.ú. Turnov 
společnosti Kreysa - byty, s.r.o., Turnov. 

usnesení ZM č. 74/02

2.  Návrh bytových domů k odprodeji pro období r. 2002 - 2003
ZM schvaluje prodej domu čp. 1696 -1698 v ulici Přepeřská.

usnesení ZM č. 75/02

ZM schvaluje prodej domu čp. 1906 - 1908 v ulici Diamantová.
usnesení ZM č. 76/02

3. Uzavření Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ZM schvaluje uzavření Dohody o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene a následně po 

zaměření  smluvu o zřízení  věcného břemene podle zákona č.  151/2000 Sb.,  o telekomunikacích  a o 
změně dalších zákonů v návaznosti na občanský zákoník na pozemcích ve vlastnictví Města Turnova p.č. 
695/10 -  orná půda,  695/121 - ost.pl.,  695/122 -  ost.pl.,  695/123 -  ost.pl.  a PK 695/11 -  ost.pl.,  k.ú. 
Daliměřice, které budou dotčeny stavbou Českého telecomu "TURN, TURN, Turnov, Vesecko - Ontex". 
Tato  dohoda bude  uzavřena  v  případě,  pokud zpracovatel  regulačního  plánu  průmyslové  zóny vydá 
kladné stanovisko k tomuto záměru.

usnesení ZM č. 77/02

2. Rozpočtové změny
ZM schvaluje  rozpočtové změny dle  návrhu (bez řádků č.  56 a 57)  v příjmové části  ve výši 

34.652.800,- Kč, ve výdajové části ve výši 34.652.800,- Kč a ve financování ve výši 11.629.000,- Kč.
usnesení ZM č. 78/02

3. Rozšíření VHS Turnov
ZM schvaluje:

a) vstup obcí Kacanovy, Olešnice, Vyskeř a Troskovice do svazku VHS Turnov,
b) znění smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí,
c) znění dodatku č. 1 ke stanovám VHS Turnov dle předloženého návrhu,

d) aby VHS Turnov odkoupilo od přistupujících obcí vodohospodářský majetek na 1/10 jeho hodnoty 
vedené v účetnictví a zároveň obdrželo od každé přistupující obce dotaci na investice ve výši kupní ceny 
tohoto majetku.

usnesení ZM č. 79/02



4. Podněty obyvatel Turnova
Stížnost na klub TURN-OFF v Jiráskově ulici

ZM  ukládá  odboru  vnitřních  věcí  zpracovat  návrh  vyhlášky  upravující  provoz  klubových, 
zábavních a podobných zařízení v nočních hodinách na území Turnova.

usnesení ZM č. 80/02

ZM ukládá Ing. Hejdukovi podat na příštím jednání RM dne 10.  červnence 2002 informaci  o 
provozu klubu TURN-OFF v Jiráskově ulici. Výstup z jednání RM bude předložen ZM.

usnesení ZM č. 81/02

5. Nakládání s odpady
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

6. Investiční akce města
ZM bere  na  vědomí  informaci  o  průběhu akce  "Rekonstrukce  a  dostavba  kulturního  zařízení 

Střelnice", o řešení technických problémů a jejich financování a o dalších investičních akcích. 
usnesení ZM č. 82/02

7. Ostatní
1. Splátkový kalendář - Nempra, s.r.o.

ZM schvaluje  splátkový  kalendář  na  prodej  movitého  majetku  společnosti  Nempra,  s.r.o.  dle 
návrhu.

usnesení ZM č. 83/02

V Turnově dne 1. července 2002

                             
                        Ing. Milan Hejduk                                       PhDr. Hana Maierová
                               starosta                                                     místostarostka
               v z. MUDr. Vladimír Eckert
                            místostarosta


