
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. dubna 2002 

1. Zpráva komise pro zahraniční vztahy
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro zahraniční vztahy v roce 2001.

usnesení ZM č. 47/02

ZM schvaluje Rámcovou smlouvu o partnerské spolupráci měst Jawor (Polsko), Turnov (Česká 
republika), Niesky (Německo).

usnesení ZM č. 48/02

2. Výstavba smuteční síně
ZM schvaluje  zahájení  výstavby smuteční  rozlučkové  síně.  Současně  ukládá  RM projednat  a 

odsouhlasit všechny smluvní vazby potřebné k realizaci této akce. ZM podmiňuje zahájení akce termínem 
podepsání smlouvy o prodeji pozemků v průmyslové zóně Turnov -            - Ohrazenice.

usnesení ZM č. 49/02

3. Řešení Sobotecké ulice
ZM schvaluje směnu domu čp. 1131 s částí st.p.1913/1 (hranice bude upřesněna geometrickým 

plánem) a rampu st.p. 1913/2 ve vlastnictví Města Turnova za dům čp. 238 v Sobotecké ulici, se st.p. 182 
a p.p.č. 179/3 a doplatek ve výši 300 tis. Kč od pana Dvořáka, vše v k.ú. Turnov. To vše za podmínky 
současného dojednání odkoupení sousedního domu čp. 450.

usnesení ZM č. 50/02

ZM schvaluje odkoupení domu č.p. 450 v Sobotecké ulici, a to za podmínek dle předloženého 
návrhu.

usnesení ZM č. 51/02

ZM ukládá ORM  zahájit projekční práce pro řešení úplné rekonstrukce Sobotecké ulice v časově 
vhodném okamžiku s ohledem na probíhající zpracování regulačního plánu  centra města. 

usnesení ZM č. 52/02

ZM současně ukládá ORM zapracovat do podmínek regulačního plánu demolici objektů čp. 238 a 
450.

usnesení ZM č. 53/02

4. Majetkové otázky
1. Prodej pozemků v ul. 28. října, Turnov

ZM schvaluje prodej pozemků pč. 1420/11 a 1420/12, k.ú. Turnov za cenu 16.200,- Kč pro SBD 
Turnov. Splatnost kupní ceny při podpisu kupní smlouvy.

usnesení ZM č. 54/02



2. Prodej zbytkových pozemků, k.ú. Mašov
ZM schvaluje prodej zbytkových pozemků st.p.č. 683 - zast. pl. o výměře 7 m2 a p.p.č. 752/12 - 

zahrada o výměře 8 m2, k.ú. Mašov u Turnova za cenu 250,- Kč/m2 pro manžele Jinřicha a Helenu 
Radákovy, Pelešany 101, Turnov.

usnesení ZM č. 55/02

3. Převod nemovitého majetku Kulturnímu centru Turnov, s.r.o.
ZM schvaluje prodej  nemovitostí  v  souvislosti  s  výstavbou Smuteční  rozlučkové síně,  tj.  část 

pozemků parc.č. 1539/1, 1539/2, 1541, 1543, 1544, 1542/1, 1547/3, 1552/3 a 1546 se všemi součástmi 
Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. za celkovou kupní cenu ve výši 50 tis. Kč. Výměry a hranice pozemků 
budou upřesněny geometrickým plánem. 

usnesení ZM č. 56/02

4. Možnost zásobování prodejen v Hluboké ulici ze zadního traktu
ZM bere na vědomí zprávu o možnosti  zásobování prodejny Řeznictví Kužel v Hluboké ulici, 

Turnov.
usnesení ZM č. 57/02

5. Členství v Honebním společenstvu
ZM schvaluje členství v Honebním společenstvu a pověřuje p. Hovorku, aby zastupoval a hájil 

zájmy Města Turnova, jako vlastníka honebních pozemků, na všech jednáních Honebního společenstva. 
To vše za podmínky, že myslivecké využívání navrženého území nebude v rozporu s jeho rekreační a 
oddychovou funkcí v rámci schváleného územního plánu města.

usnesení ZM č. 58/02

6. Televizní vysílání - granty
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení, bod se bude opětovně projednávat na jednání ZM v 

květnu 2002.

7. Příspěvky cizím subjektům 
ZM schvaluje příspěvky cizím subjektům na rok 2002 dle předloženého návrhu s těmito změnami:

- Centrum pro rodinu "Náruč" - navýšení oproti návrhu o 4 tis. Kč (celkem 7 tis. Kč),
- Spolek rodáků a přátel Turnova - snížení oproti návrhu o 5 tis. Kč (celkem 10 tis. Kč),
- Sborník od Ještěda k Troskám - navýšení oproti návrhu o 5 tis. Kč (celkem 10 tis. Kč).

usnesení ZM č. 59/02

V Turnově dne 26. dubna 2002

                                                        Ing. Milan Hejduk                           PhDr. Hana Maierová
                                                   starosta                        místostarostka


