
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 27. února 2003 

1. Zpráva o prodeji č. p. 2023
ZM ukládá odboru správy majetku připravit na další zasedání ZM zhodnocení a návrh nových 

pravidel pro odprodej bytových domů z majetku města.

usnesení ZM č. 10/03 

ZM ukládá Ing. Pekařovi, aby se stal garantem způsobu jednání mezi majiteli a nájemníky č. p. 
2023, pokud o to pořádá jedna z uvedených stran.

usnesení ZM č. 11/03

ZM  ukládá  Ing.  Pekařovi  jednat  se  současnými  majiteli  domu  čp.  2023  ve  smyslu  ochrany 
nájemníků, a to tak, aby po dobu nejméně 2 let nebyl zvyšován nájem nad 60 Kč/m2.

usnesení ZM č. 12/03

2. Převod majetku AC Turnov
ZM schvaluje bezúplatný převod veškerého nemovitého a movitého majetku AC Turnov na Město 

Turnov  dle  zpracovaných  příloh  a  inventurního  seznamu  s  účinností  od  1.  4.  2003  a  ukládá  Ing. 
Hejdukovi předložit na příští jednání ZM návrh celkového smluvního zabezpečení této otázky.

usnesení ZM č. 13/03

3. Příprava silnice I/10
ZM vzalo  na vědomí  informace  o postupu přípravy přeložky silnice  I/10  v úseku Vesecko - 

Vápeník a  přípravy zkapacitnění silnice I/10 v úseku Turnov - Harrachov.

usnesení ZM č. 14/03

4. Příprava silnice I/35
ZM vzalo na vědomí informace o postupu přípravy trasy R35. Konečné stanovisko k předloženým 

variantám zaujme až po zpracování  a zhodnocení dopadů  na životní prostředí, ekonomické náročnosti a 
dopravních aspektů na místní úrovni a v širších územních celcích.

ZM  zavazuje  vedení  města  a  dotčené  odbory,  aby  na  příslušných  jednáních  respektovaly  a 
prosazovaly výše uvedený postup.

usnesení ZM č. 15/03

5. Investiční priority města
ZM projednalo otázku potřeby vymezení investičních priorit města pro další období, včetně jejich 

úvodního přehledu.



RM ukládá odboru rozvoje města,  aby zabezpečil  potřebné kroky pro kvalitní  projednání této 
otázky v orgánech města.

usnesení ZM č. 16/03

6. Změny zřizovacích listin
ZM schavuje dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Turnov, 28. 

října 18, okres Semily ze dne 25.10.2001 dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 17/03

ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kino Turnov ze dne 
27.6.2001 dle předloženého návrhu. 

usnesení ZM č. 18/02

V Turnově dne 28. února 2003

Ing. Milan Hejduk
starosta

PhDr. Hana Maierová              Ing. Jaromír Pekař
       místostarostka     místostarosta

  


