
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov

dne 25. října 2007 

K bodu č. 1/ Zahájení, úvod
ZM schválilo úpravu programu jednání dne 25. října 2007 dle návrhu.

Usnesení ZM č. 143/2007

K bodu č. 2/ Finanční záležitosti
ZM schvaluje změnu rozpočtu v řádkcích č. 47, 86, 173 a 224 dle návrhu.

Usnesení ZM č. 144/2007

ZM schvaluje rozpočtové změny č. 4 na rok 2007, a to snížení příjmů o 14063 tis. Kč, tj. celkové příjmy 
činí 371143 tis. Kč, zvýšení výdajů o 12630 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí  428720 tis. Kč  a zvýšení 
financování o 26693 tis. Kč, tj. Celkové financování činí 
57577 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 145/2007

K bodu č. 3/ Majetkové záležitosti
1. Prodej pozemku u prodejny čp. 1727 (Barvy), ul. Studentská, Turnov 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2543/5 ost.pl., p.č. 2542/2 ost.pl. a část p.č. 2600/1 ost.pl., 
k.ú. Turnov u prodejny Barvy, Studentská 1727, Turnov za cenu 
1 500,- Kč/m2 dle návrhu do společného jmění manželů Miloše a Marie Landyšových, Turnov. Výměra 
musí být upřesněna geometrickým plánem. Veškeré náklady s převodem uhradí kupující. ZM ukládá 
OSM předložit konečné schválení rozdělení pozemku s vyčleněným prostorem pro otáčení vozidel v 
závěru slepé ulice.

Usnesení ZM č. 146/2007

2. Rekonstrukce Markovy ulice
ZM bere na vědomí základní principy řešení rekonstrukce Markovy ulice ve zjednodušené variantě bez 
úpravy stávající křižovatky u Střelnice, ukládá OSM projednat v komisích a předložit RM na listopadové 
jednání.

Usnesení ZM č. 147/2007

K bodu č. 4/ Dopravní problematika
ZM ukládá OSM vyhodnotit připomínky dopravní komise ve věci zvýšení kapacity parkoviště u Městské 
nemocnice a v ul. 28. října a předložit zprávu na prosincové 
jednání ZM.  

Usnesení ZM č. 148/2007

ZM bere na vědomí předložený materiál - Studie řešení parkovacího systému v Turnově.
Usnesení ZM č. 149/2007



K bodu č. 5/ Finanční výbor
ZM schvaluje rozšíření počtu členů Finančního výboru na 7 členů.

Usnesení ZM č. 150/2007

ZM schvaluje za členy finančního výboru pana Jiřího Kubíčka a Ing. Šárku Těšinovou.
Usnesení ZM č. 151/2007

K bodu č. 6/ Příspěvky občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu č. 7/ Projekt Podnikatelský inkubátor
ZM považuje úlohu Města Turnova za klíčovou v přípravě projektu, a proto žádá Radu Libereckého kraje, 
aby akceptovala schválené usnesení ve věci zastoupení Města Turnova v pracovní skupině.

Usnesení ZM č. 152/2007

ZM bere na vědomí aktuální informace o projektu Podnikatelské inovační a vzdělávací centrum a 
inkubátor, schvaluje další postup dle návrhu s doplněním dle diskuse a ukládá starostce a Ing. Slámovi 
zajistit realizaci jednotlivých kroků.

Usnesení ZM č. 153/2007

K bodu č. 8/ Ostatní
1. Zahraniční spolupráce
ZM schvaluje navýšení příspěvků z rozpočtu Komise pro zahraniční spolupráci dle návrhu.

Usnesení ZM č. 154/2007

2. Ostatní
Nebylo přijato žádné usnesení.

V Turnově dne 31. října 2007

 PhDr. Hana Maierová Aleš Hozdecký
starostka Města Turnova místostarosta Města Turnova


