
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 27. března 2003 

1. Sloučení kulturních organizací KCT, s. r. o. a Městské kino Turnov
ZM schvaluje přiřazení činností Městského kina Turnov pod KCT, s. r. o. k 1.7.2003 a následné 

zrušení příspěvkové organizace Městské kino Turnov k 30.11.2003.

ZM  souhlasí  s  navrhovaným  postupem  při  realizaci  této  organizační  změny  ve  smyslu 
předloženého materiálu, tj. včetně provedení nezbytných personálních opatření.

ZM ukládá  PhDr.  Maierové  koordinovat  činnosti,  které  jsou nutné  k provedení  organizačních 
změn dle návrhu.

usnesení ZM č. 20/03

2. Městská památková zóna - rozdělení dotací 
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ a položky Památková 

zóna v rámci rozpočtu Města, takto:
 1. Kostel Narození Panny Marie (vlastník ŘKC) - celkový objem prací 1.608.103,60,-Kč, v roce 2003 
budou  jistě  realizovány  práce  za  1.080.000,-Kč.  Jedná  se  obnovu  omítek  v  interiéru,  novou 
elektroinstalaci, instalaci EZS.
      Jednotlivé podíly: 400.000,-Kč příspěvek Města 
                                 480.000,-Kč příspěvek z Programu 
                             200.000,-Kč vlastník

usnesení ZM č. 21/03

ZM  ukládá  p.  Brožovi  zabezpečit  kontrolu  stavebních  činností  a  účelné  čerpání  finančních 
prostředků z uvedeného programu.

usnesení ZM č. 22/03

3. Převod majetku AC Turnov - smluvní podmínky
ZM schvaluje prodej movitého majetku mezi Městem Turnov a Městskou sportovní Turnov, s. r. 

o. dle předloženého návrhu.

ZM bere na vědomí obsah smluv, které budou uzavřeny při dokončení majetkového převodu od 
Atletického klubu Turnov a pro další užívání převzatého  majetku.

usnesení ZM č. 23/03 

4. Ostatní finanční otázky         
ZM schvaluje přijetí ročního kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 10 mil. Kč s 

pohyblivou sazbou dle návrhu. Ručení za úvěr je budoucími rozpočtovými příjmy a fondy města.

ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru od České spořitelny, a. s. Turnov ve výši 
10 mil. Kč s dobou splatnosti 11 let a fixní sazbou dle návrhu. Ručení za úvěr je budoucími rozpočtovými 
příjmy města.

ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru od Československé obchodní banky, a. s. 



Turnov  ve  výši  19  mil.  Kč  s  dobou  splatnosti  7  let  a  fixní  sazbou  dle  návrhu.   Ručení  úvěru  je 
blankosměnkou  + 7 vlastních směnek se směnečnou sumou ve výši ročních splátek jistin.

usnesení ZM č. 24/03

Ukazatel dluhové služby

ZM bere na vědomí ukazatel dluhové služby Města Turnov za rok 2002 ve výši 7,89 %.
usnesení ZM č. 25/03

Závěrečný účet města za rok 2002
ZM souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2002, a to bez výhrad.

usnesení ZM č. 26/03
ZM bere na vědomí rozpočtovou změnu rozpočtu roku 2002 ve výši 17.966,8 tis. Kč v příjmech i 

výdajích, tj. příjmy činí 342.349,6 tis. Kč, výdaje činí 353.778,6 tis. Kč a financování zůstává ve výši 
11.429 tis. Kč.

usnesení ZM č. 27/03

Rozpočtová změna č. 1 v roce 2003
ZM schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu, a to v příjmové části ve výši 100 tis. 

Kč při celkových  příjmech 262856 a ve výdajové části ve výši 100 tis. Kč, při celkových  výdajích 
287693 tis. Kč.

usnesení ZM č. 28/03

Darování majetku ZSST
ZM schvaluje darování majetku příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov v tomto 

členění: 
a) dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2017230,40 Kč
b) drobný dlouhodobý majetek ve výši 527361,58 Kč
c) majetek do 1 tis. Kč vedený v operativní evidenci v celkové výši 11112,- Kč.

usnesení ZM č. 29/03

5. Majetkové otázky
ZM schvaluje  uzavření  smlouvy  o  budoucí  směnné  smlouvě  a  následně  směnné  smlouvy  na 

pozemky pro výstavbu přeložky komunikace I/10 Turnov - Vesecko - Hrubý Rohozec v katastrálních 
územích Daliměřice, Malý Rohozec, Turnov a uzavřené kupní smlouvy na prodej autobusové čekárny na 
st. p. 396 v k. ú. Daliměřice s Ředitelstvím silnic a dálnic dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 30/03

6. Jmenování zástupce starosty v době jeho nepřítomnosti
ZM určuje  Ing.  Pekaře  zástupcem starosty  v době  jeho nepřítomnosti  a  v  době,  kdy starosta 

nemůže vykonávat funkci, a to  na základě úplného znění zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  §104.
usnesení ZM č. 31/03

7. Informace - Rozdělení finančních prostředků z pol. rozpočtu "Spolky + kulturní akce" v roce 2002
ZM  bere  na  vědomí  informaci  o  občanských  kulturních  aktivitách  a  o  rozdělení  finančních 

příspěvků na jejich podporu v roce 2002 kulturní komisí.
usnesení ZM č. 32/03 

V Turnově dne 31. března 2003

      Ing. Milan Hejduk Ing. Miroslav Šmiraus
                 starosta          tajemník


