
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 23. října 2003 

1. Vzdělávací centrum v Turnově
ZM schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Vzdělávací centrum Turnov, o. p. 

s.
usnesení ZM č. 128/03

ZM schvaluje předložený návrh organizační struktury Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s.
usnesení ZM č. 129/03

ZM schvaluje peněžitý příspěvek vklad Města Turnov jako zakladatele ve výši 200.000,- Kč.
usnesení ZM č. 130/03 

2. Vyhlášky o poplatcích
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku  z ubytovací kapacity.

usnesení ZM č. 131/03

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s účinnosti od 1. 1. 2004.
usnesení ZM č. 132/03

3. Povodňová problematika
ZM bere na vědomí podanou roční zprávu o povodňové problematice města.

usnesení ZM č. 133/03

4. Vodohospodářské sdružení Turnov
ZM souhlasí  se vstupem obce Malá  Skála  do svazku Vodohospodářské sdružení  Turnov a se 

zněním dodatku k zakladatelské smlouvě a stanovám VHS Turnov, jak jsou uvedeny v podkladech pro 
jednání.

usnesení ZM č. 134/03

5. Majetkové otázky
Směna pozemků Horákovi

ZM potvrzuje výměnu pozemků p.č.  862/2 o výměře 692 m2 v k.ú. Daliměřice ve vlastnictví 
Města Turnova za pozemek p.č. 1657/3 o výměře 369 m2 v k.ú. Turnov ve vlastnictví  manželů Ing. 
Radka a  Andrey Horákových.  Rozdíl  ve výměrách bude  vyrovnán  finančně  ve výši  400 Kč/m2 nad 
směňované m2 s možností úhrady do konce roku 2004 ve dvou splátkách.

usnesení ZM č. 135/03

Bytová zóna Hruštice - Károvsko, směna pozemků
ZM schvaluje směnu pozemků mezi Městem Turnov a p. Jindřichem Chmelíkem dle předloženého 

návrhu na základě geometrického zaměření. 
usnesení ZM č. 136/03



Dohoda Lidl Česká republika, v. o. s. a Město Turnov a Smlouva o budoucí kupní smlouvě Lidl Čerská 
republika, v. o. s. a Město Turnov

ZM schvaluje uzavření dohody mezi společností Lidl Česká republika v.o.s. a Městem Turnov 
ohledně dalšího postupu využití území a vybudování místní komunikace dle předloženého návrhu. ZM 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení budoucí komunikace od společnosti 
Lidl  Česká  republika  v.o.s.  za  odhadní  cenu  pozemků  platné  ke  dni  uzavření  kupní  smlouvy  dle 
předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 137/03

Zrušení vyhlášky č. 60/2000
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Turnova č. 

60/2000 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
usnesení ZM č. 138/03

6. Ostatní informace a podněty
Sportovní hřiště - financované z prostředků Nadace Duhová energie

ZM schvaluje pro realizaci výstavby hřiště z příspěvku Nadace Duhová energie lokalitu v Turnově 
II u haly TSC Turnov.

usnesení ZM č. 139/03
 

V Turnově dne 24. října 2003

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
     starosta                 místostarostka

  


