
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 26. října 2004 

1. Majetkové otázky
1. Bytové zóny - prodej pozemků v lokalitě Hruštice, Károvsko - 1. etapa
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavební pozemek č. 13, ppč. 2934/17, o 
výměře 874 m2 v rozvojové  lokalitě Hruštice, Károvsko v 1. etapě - Prodloužení ul. Jeronýmova za cenu 
1000,- Kč/m2 mezi Městem Turnov a manželi Michalem a Renatou Žežulkovými, bytem  Praha 5.

usnesení ZM. č 175/2004

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavební pozemek č. 15, ppč. 2934/30, o 
výměře 891 m2 v rozvojové  lokalitě Hruštice, Károvsko v 1. etapě - Prodloužení ul. Jeronýmova za cenu 
1000,-Kč/m2 mezi  Městem Turnov a Mgr.  Jindřichem Houžvičkou, bytem Turnov a Mgr.  Karolinou 
Šolcovou, bytem Praha 4. 

usnesení ZM. č 176/2004

2. Pomoc při splnění podmínek k financování investice
ZM  schvaluje  přistoupení  k  závazku  Vodohospodářského  sdružení  Turnov  vyplývajícího  ze  všech 
podmínek předložené smlouvy o zvýhodněném úvěru pro investiční akci Kanalizace obce Přepeře. 

usnesení ZM č. 177/2004 

2. Strategický plán města Turnova
ZM projednalo připomínky občanů podané ke strategickému plánu, závěry řídící skupiny pro strategický 
plán a předložený návrh dalšího doplnění strategického plánu.

usnesení ZM č. 178/2004 

ZM schvaluje Strategický plán jako podklad pro rozvoj města a regionu.
usnesení ZM č. 179/2004 

ZM  ukládá  ORM  monitorovat  naplňování  akčního  plánu  a  v  prosinci  roku  2005  předložit  ZM 
vyhodnocovací zprávu o jeho plnění. 

usnesení ZM č. 180/2004 

3. Ostatní podněty a informace
Informace o jednání s městem Idar - Oberstein
ZM vzalo  na vědomí  informaci  o  možnostech  spolupráce  s  německým městem Idar  -  Oberstein  a  o 
aktivitách plánovaných pro rok 2005. ZM souhlasí se záměrem v této spolupráci pokračovat a dle vývoje 
dalšího jednání ukládá PhDr. Maierové předložit na jednání ZM smlouvu o oficiální spolupráci. 

usnesení ZM č. 181/2004 

V Turnově dne 27. října 2004

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
      starosta       místostarostka


