
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 30. ledna 2003 

1. Sdružení Český ráj
1. Zpráva o činnosti Sdružení Český ráj

ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Sdružení Český ráj a souhlasí s aktivitami navrhovanými 
pro rok 2003. 

usnesení ZM č. 1/03

2. Program rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji a aktivity vyplývající pro město Turnov
ZM projednalo hlavní závěry Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém 

regionu Český ráj a projekty týkající se Města Turnova. 
ZM souhlasí s aktivním zapojením Města Turnova a jeho odborů do realizace Programu rozvoje 

cestovního ruchu v Českém ráji dle návrhu.
ZM v této souvislosti ukládá ORM zabezpečit potřebnou projektovou dokumentaci jako základ 

pro následnou realizaci uvedených záměrů, a to především u následujících akcí:
1. Valdštejn - PD řešení parkoviště, studie řešení předpolí hradu,
2. Rekreační zóna Jizery - dořešení rekreační zóny v Dolánkách, 
3. Řešení cyklotrasy Turnov - Malá Skála,
4. Urbanistická studie areálu Struhy u Turnova,
5. Projektová dokumentace k řešení ostatních cyklotras.   

usnesení ZM č. 2/03

3. Členství ve Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje
ZM schvaluje vstup Města Turnova do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

jako  jeho  zakládající  člen.  ZM  pověřuje  vedoucího  odboru  cestovního  ruchu  zastupováním  Města 
Turnova v tomto sdružení.

usnesení ZM č. 3/03

2. Rozpočet města 2003
1. Rozpočet na rok 2003

ZM schvaluje rozpočet na rok 2003 včetně dvou změn z projednání, a to v příjmové části ve výši 
262.756 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 287.593 tis. Kč a ve financování ve výši 24.837 tis. Kč.

usnesení ZM č. 4/03

2. Přijetí dlouhodobého a kontokorentního úvěru
ZM schvaluje přijetí:

a) dlouhodobého úvěru ve výši 29 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude vybrán formou výběrového 
řízení,
b) kontokorentního  úvěru  ve  výši  10  mil.  Kč  od  bankovního  ústavu,  který  bude  vybrán  formou 
výběrového řízení.

usnesení ZM č. 5/03



3. Čerpání investičních výdajů 
ZM schvaluje čerpání výdajů uvedených ve sloupci G ve výši 16.520 tis. Kč za podmínky, že bude 

Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji schopna plnit své závazky vůči Městu Turnovu.
usnesení ZM č. 6/03

3. Ostatní finanční otázky
Darovací smlouvy - mateřské školy a ZŠ Mašov

ZM  schvaluje  pro  příspěvkové  organizace,  které  byly  zřízeny  od  1.1.2003,  darování  zásob 
potravin  a  movitého  majetku  dle  předložených  příloh.  Současně ZM schvaluje  darování  nehmotného 
majetku ve výši 5.250,- Kč z vlastnictví Města Turnova ve prospěch MŠ ul. Kosmonautů.

usnesení ZM č. 7/03

4. Majetkové otázky
ZM vzalo na vědomí přehled majetku ve vlastnictví Města Turnova.

5. Převzetí majetku AC Turnov
ZM  ukládá  p.  Velemu,  aby  tuto  problematiku  včetně  stanoviska  sportovní  komise  předložil 

opětovně na příští jednání ZM.
usnesení ZM č. 8/03

6. Reforma veřejné správy
ZM vzalo na vědomí informaci Ing. Šmirause o chodu městského úřadu v rámci reformy veřejné 

správy.

7. Ostatní
Změna názvu mateřských škol

ZM schvaluje změnu názvu příspěvkových organizací takto:

1. Současný název Mateřská škola se speciální  třídou Turnov, Bezručova 590, okres Semily mění  na 
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily.

2. Současný název Mateřská škola se speciální  třídou Turnov, Zborovská 914, okres Semily mění na 
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily.

usnesení ZM č. 9/03

V Turnově dne 31. ledna 2003

                                                         Ing. Milan Hejduk                        PhDr. Hana Maierová
                                                              starosta                                       místostarostka


