
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. května 2006 

1. Úvod
ZM schválilo program zasedání dne 25. 5. 2006.

usnesení ZM č. 68/2006

2. Budoucnost škol v Turnově – informace
ZM bere na vědomí informaci o postupu v jednání o problematice budoucnosti škol v Turnově.

usnesení ZM č. 69/2006

3. Příspěvky na odkanalizování – směrnice
ZM schvaluje předložená pravidla pro čerpání a vyplácení příspěvku na napojení stavby na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu.  

usnesení ZM č. 70/2006

4. Rozpočtové změny
ZM schvaluje rozpočtové změny č. 2 na rok 2006, a to zvýšení příjmů i výdajů o částku 2057 tis. Kč, tj. 
Celkové příjmy činí 386042 tis. Kč, celkové výdaje činí 417994 tis. Kč a financování zůstává ve výši 
31952 tis. Kč.

usnesení ZM č. 71/2006
 

5. Příspěvky cizím subjektům
ZM schvaluje příspěvky cizím subjektům na rok 2006 dle předloženého návrhu.

usnesení ZM č. 72/2006

6. Investice Střelnice – přijatá opatření
Nebylo přijato žádné usnesení

7. Bytové zóny – směna pozemků, koupě pozemku
ZM schvaluje  odkoupení   pozemku p.č.  2236,  zahrada,  o  výměře 533 m2,  k.  ú.  Bělá  u  Turnova ve 
vlastnictví paní Novotné Jiřiny, bytem Turnov za cenu 82 822,- Kč a souhlasí s bezplatným užíváním 
pozemku do doby výstavby okružní křižovatky. 

usnesení ZM č. 73/2006



ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci směnu pozemků pč. 3376/3, díl a, b, c, vše k. ú. Turnov, 
o celkové výměře 943 m2, ve vlastnictví Mgr. Jiřího Rudolfa, dle návrhu ORM za pozemek ppč. 3164/1 v 
k. ú. Turnov, o celkové výměře 716 m2, ve vlastnictví Města Turnov. Rozdíl v hodnotě směňovaných 
pozemků doplatí Město Turnov po podpisu Směnné smlouvy na bankovní účet výše uvedeného vlastníka. 
Náklady na geometrický plán č. 18/2006 uhradí obě strany rovným dílem.

usnesení ZM č. 74/2006

ZM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci směnu pozemků pč. 3276/48 a 3276/18, vše k. ú. Turnov, 
o  celkové výměře 439 m2,  ve vlastnictví  pana Richarda Kysely,  dle  návrhu ORM za pozemek ppč. 
3276/46  v  k.  ú.  Turnov,  o  celkové  výměře  246 m2,  ve  vlastnictví  Města  Turnov.  Rozdíl  v  hodnotě 
směňovaných pozemků doplatí pan Richard Kysela po podpisu Směnné smlouvy na bankovní účet Města 
Turnov. Náklady na geometrický plán č. 3038-19/2006 uhradí obě strany rovným dílem.

usnesení ZM č. 75/2006

8. Podněty obyvatel města
Nebylo navrženo žádné usnesení.

9. Ostatní podněty a informace
Nebylo navrženo žádné usnesení.

V Turnově dne 5. června 2006

Ing. Milan Hejduk    Ing. Jaromír Pekař
      starosta       místostarosta


