
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 24. ledna 2002 

1.  Rozpočet města na rok 2002
ZM schvaluje rozpočet na rok 2002 v příjmové části ve výši 260.388 tis. Kč, ve výdajové části ve 

výši 271.817 tis. Kč a ve financování ve výši 11.429 tis. Kč. 
usnesení ZM č. 1/02

ZM schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 29.600 tis. Kč od bankovního ústavu, který bude 
vybrán formou výběrového řízení.

usnesení ZM č. 2/02

ZM schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude 
vybrán formou výběrového řízení.

usnesení ZM č. 3/02

ZM ukládá finančnímu odboru,  aby výdaje  uvedené ve sloupci  G ve výši  14,7 mil.  Kč,  byly 
čerpány až při uskutečnění prodejů obou pozemků na průmyslově - obchodní zóně.

usnesení ZM č. 4/02

ZM ukládá RM předložit  do 30.6.2002 návrh snížení provozních výdajů v roce 2003  s cílem 
zajištění finanční stability.

usnesení ZM č. 5/02

2. Darovací smlouvy 
1. ZUŠ

ZM  schvaluje  pro  příspěvkovou  organizaci  Základní  umělecká  škola  Turnov  darování 
nehmotného majetku a movitého majetku Města Turnov dle příloh.

usnesení ZM č. 6/02

2. SVČDM
ZM  schvaluje  pro  příspěvkovou  organizaci  Středisko  pro  volný  čas  dětí  a  mládeže  Turnov 

darování movitého majetku Města Turnov dle příloh.
usnesení ZM č. 7/02

3. Majetkové otázky
1. Průmyslová zóna Turnov - Ohrazenice

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 3856/1 (orná půda o výměře 12041 m2), 3856/14 (orná půda o 
výměře 2567 m2), 3856/15 (orná půda o výměře 760 m2), 3856/23 (orná půda o výměře 156 m2), 3858/1 
(orná půda o výměře 2234 m2) v k.ú. Turnov a p.p.č. 148/1 (orná půda o výměře 12204 m2) v k.ú. 
Ohrazenice u Turnova pro firmu Grupo Antolin Bohemia, a.s. za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 (celkem 
14.981.000,- Kč). Prodej bude uskutečněn formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě se složením zálohy 
na kupní cenu ve výši 12.000.000,- Kč, která je splatná při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 



Doplatek bude proveden při podpisu konečné kupní smlouvy.
Současně ZM ukládá OSM zabezpečit  realizaci doprovodné infrastruktury na základě sdružení 

finančních prostředků ve smyslu předloženého materiálu.
usnesení ZM č. 8/02

2. Směna čp. 1131, Nádražní ul. za čp. 238, Sobotecká ul., Turnov
ZM nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.  

3. Sdružení prostředků pro výstavbu bytů
ZM schvaluje  uzavření  smlouvy  o  sdružení  investorů  pro  výstavbu  nájemních  bytů  na  p.p.č. 

2548/1 v k.ú. Turnov s Bytovým družstvem Dubina II. ZM tímto ruší usnesení 141/01.
usnesení ZM č. 9/02

4. Majetkoprávní vypořádání pozemků u rodinných domů v Turnově v ul. Lidická, Na vyhlídce, Fr. 
Kavána

ZM souhlasí  s  majetkoprávním  vypořádánmím  pozemků  u  rodinných  domů  v  Turnově  v  ul. 
Lidická, Na vyhlídce. V případě manželů Vlastimila a Vlasty Zajícových, Lidická 1477, Turnov formou 
dohody o  uznání  vlastnictví,  v  případě  Bronislavy  a  Bohumila  Havlištových,  Lidická  1510,  Turnov 
formou kupní smlouvy za kupní cenu 841,- Kč a v případě manželů Bohuslava a Aleny Strnadových, Na 
vyhlídce 1509, Turnov formou kupní smlouvy za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 90.554,-. 
Ve všech případech veškeré náklady s převodem spojené vyrovnají nabyvatelé nemovitostí.

usnesení ZM č. 10/02
 
5. Prodej zbytkového pozemku Rokycanova ul., Turnov

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 742/2, ostatní plocha o výměře 30 m2, k.ú. Turnov za cenu 
6.300,- Kč pro Dagmar Severovou, Na Šafránce 43, Praha 10 a dále schvaluje prodej pozemku parc.č. 
742/4, ostatní  plocha o výměře 4 m2, k.ú. Turnov za cenu 840,- Kč pro Pavla Šilhána,  Husova 713, 
Turnov. Veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatelé nemovitostí.

usnesení ZM č. 11/02

6. Prodej pozemku p.č. 316/38 v k.ú. Mašov pro manžele Pekařovy, Mašov čp. 190
ZM odložilo projednání tohoto bodu.  

4. Zimní údržba v Turnově
ZM bere na vědomí informaci p. Preislera o zimní údržbě v Turnově. ZM ukládá p. Preislerovi a 

pracovníkům OSM, aby po projednání v příslušných komisích přeložili návrh úpravy příslušné vyhlášky s 
účinností pro příští zimní období.

usnesení ZM č. 12/02

5. Rekonstrukce Střelnice
ZM vzalo  na  vědomí  informaci  o  průběhu  příprav  rekonstrukce  kulturního  areálu  Střelnice  a 

předpokládaný požadavek finanční spoluúčasti z rozpočtu města včetně možného platebního kalendáře.
usnesení ZM č. 13/02

ZM schvaluje zahájení investiční akce Rekonstrukce a dostavba kulturního zařízení Střelnice.
usnesení ZM č. 14/02

ZM ukládá RM projednat a odsouhlasit:
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi KCT, s.r.o. a definitivním vítězem soutěže,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku Nadace B. J. Horáčka Českému ráji ve prospěch konečného 
investora akce Kulturní centrum Turnov, s.r.o.,
- příkazní smlouvu mezi Městem Turnov a KCT, s.r.o. o zabezpečení investorských činností.

usnesení ZM č. 15/02



ZM  ukládá PhDr. Maierové zabezpečit koordinaci dalších činností vedoucích  k úspěšné realizaci 
akce.

usnesení ZM č. 16/02

6. Údržba veřejné zeleně v Turnově
ZM bere na vědomí informaci o údržbě veřejné zeleně v Turnově v roce 2001.

usnesení ZM č. 17/02

7. Kontrola usnesení ZM
ZM projednalo kontrolu plnění svých usnesení a ruší usnesení č. 290198/08, 240699/18, usnesení 

MZ č. 17/2000, 27/2000, 112/2000.
usnesení ZM č. 18/02

8. Ostatní
1. Volba přísedících Okresního soudu v Semilech

ZM zvolilo ve smyslu zákona č. 436/91 Sb. tyto přísedící Okresního soudu v Semilech:
- Ludmilu Čihákovou, Přepeřská 1805, Turnov,
- Jaroslavu Šírovou, Výšinka 1373, Turnov,
- Marii Janatovou, Brigádnická 1424, Turnov,
- Jiřinu Příhodovou, U Lip 198, Turnov,
- Lídu Petrivovou, Daliměřice 21, Turnov,
- Marii Tomkovou, 5. května 1785, Turnov,
- Marii Vondráčkovou, Dělnická 268, Turnov.

usnesení ZM č. 19/02

2. Rezignace

ZM vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Maška z členství v Kontrolním výboru.

V Turnově dne 28. ledna 2002

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


