
 
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 14. října 2013 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Ondřej Halama 

František Zikuda, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma 

Omluveni: Karel Jiránek, MUDr. Martin Hrubý 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

K bodu č. 1/Záležitosti OSM 

Plán zimní údržby 
Podněty z minulého období: 

Na základě požadavků  a připomínek občanů k plánu zimní údržby předkládáme k projednání jejich 

požadavky: 

1) pí. Rakoušová -udržovat oba chodníky ve Zborovské ulici – RM nesouhlasí 

2) udržovat stezku podél náhonu pro lidi z Dolánek – RM nesouhlasí 

3) MUDr. Dlouhá -Na Stebni schválená změna na solení – RM souhlasí 

4) zařadit k údržbě  - Palmeová nad hřbitovem Bukovina – RM souhlasí pouze v případě kalamity 

5) OSM a Technické služby Turnov s.r.o. navrhují  omezit údržbu do chatové oblasti Na Hranici 

(Chocholouš)  - RM souhlasí 

6) v Mašově -Kouty Janků  – kdy se udržuje lesní cesta v majetku Lesů ČR pro jeden dům – RM ponechat v 

údržbě 

7) p. Zikuda – odklízení zálivů u autobusových zastávek, prostor v místech nástupu a výstupu do autobusu 

Paní Kordová – otázka zkolaudování objektu chaty na Zlaté cestě – malá šířka komunikace, svoz odpadu 

OSM – nově se bude vyjadřovat i ke svozu odpadu a zimní údržbě.  

 

Usnesení RM č. 439/2013 

RM schvaluje plán zimní údržby pro zimní období 2013-2014 a ukládá zapracovat tyto připomínky: 
- ul. Na Stebni - schválená změna na solení  

- zařadit k údržbě cestu k paní Palmeové nad hřbitovem - Bukovina, pouze v případě kalamity 

- omezit údržbu do chatové oblasti Na Hranici (Chocholouš)   

- nově odklízet zálivy u autobusových zastávek, prostor v místech nástupu a výstupu do autobusu 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Navýšení základního kapitálu Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

Jedná se o stejné usnesení jako na zářijovém ZM, teď přijímané RM ve funkci valné hromady. 

 

Usnesení RM č. 440/2013 

RM ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov s.r.o. schvaluje navýšení základního 

kapitálu společnosti od zakladatele formou: 



a) vložením nemovitého majetku  dosud zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

10001 pro obec Turnov, katastrální území Turnov, a to:  

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č. 1839/5 zast. plocha a nádvoří  

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č.  1839/13 zast. plocha a nádvoří   

pozemky parc.č. 1818/5 ostatní plocha,  

                parc.č. 1818/9 ostatní plocha,  

                parc.č. 1818/23 zastavěná plocha a nádvoří  

                parc.č. 1818/24 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/31 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/34 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/53 orná půda 

                parc.č. 1818/55 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/56 zastavěná plocha a nádvoří,  

                parc.č. 1839/1 ostatní plocha 

                parc.č. 1839/12 ostatní plocha 

                parc.č. 3500/2 ostatní plocha 

                parc.č. 3500/3 ostatní plocha  

pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 3853-96/2013  

                   parc.č. 1818/89 orná půda 

                   parc.č. 1818/92 zahrada 

                   parc.č. 1819/3 ostatní plocha 

                   parc.č. 3498/4 zast. plocha a nádvoří 

                   parc.č. 3498/5 zast. plocha a nádvoří 

                   parc.č. 3500/4 ostatní plocha,  

pozemek zaměřený geometrickým plánem č 3852-94/2013  - parc.č. 2546/19 ostatní plocha    

pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 3854-97/2013 - parc.č. 3610/4 ostatní plocha  

včetně terénních úprav, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckých 

posudcích č. 2469-200/2013 A až B ze dne 18.9.2013, vyhotovených znalcem panem Zdeňkem 

Bartošem ve výši zjištěné ceny obvyklé  33 592 000,- Kč 

 

b) vložením peněžitého vkladu  ve výši  166.408.000,--Kč , který bude splacen: 

- započtením peněžitých pohledávek společníka vůči společnosti, proti pohledávce společnosti  na 

splacení zvýšení vkladu,  a to pohledávek jediného společníka Města Turnov za společností  

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. v celkové výši 4.455.000,--Kč, které vznikly z titulu 

smluv o bezúročných půjčkách : z 19.3.2012 ohledně půjčky částky 1.630.000,--Kč, z 10.7.2012 

ohledně půjčky částky 125.000,--Kč,  z 19.7.2013 ohledně půjčky částky 2.700.000,--Kč. Toto 

započtení pohledávek jediný společník schvaluje. 

- splacením částky 161.953.000,--Kč v dále uvedené lhůtě na účet společnosti. 

 

Závazek ke zvýšení vkladu o částku 200.000.000,--Kč peněžitým i nepeněžitým vkladem se 

zavazuje převzít jediný společník, tj. Město Turnov, jehož vklad do společnosti bude po zvýšení 

činit: 200.200.000,--Kč, slovy: dvěstě miliónů dvěstě tisíc korun českých. Lhůta pro převzetí 

závazku ke zvýšení vkladu se stanoví do 31.12.2013 (do třicátého prvního prosince roku dva tisíce 

třináct), a lhůta pro splacení vkladu se stanoví: 

- nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem nové výše základního kapitálu do 

obchodního rejstříku, 

- peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 5 let od zápisu nové výše základního kapitálu 

do obchodního rejstříku. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

 



Výkup pozemku od manželů Kordových  

Jedná se o výkup pozemku v ul. Křišťálová na budoucí komunikaci. 

 

Usnesení RM č. 441/2013 

RM doporučuje ZM schválit vykoupením pozemku parc.č. 3161/6 k.ú. Turnov o výměře 133m2 za 

cenu 96,-Kč/m2 od manželů Kordových, Turnov. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Prodej pozemku parc.č. 855/8, k.ú. Turnov pod trafostanicí v ul. Žižkova, Turnov 

 

Usnesení RM č. 442/2013 

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje a doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 855/8 o 

výměře 96 m2,  k.ú. Turnov pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za cenu ve výši 1.500,- Kč/m2, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených a 

podmínky opravy fasády a nátěru vrat. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Prodej částí pozemků v Dolánkách 

RM doporučuje realizovat prodej až po schválení nového územního plánu, území sídel bude 

nahrazeno zelení. 

 

Usnesení RM č. 443/2013 

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemků parc.č. 385 a 762/5, k.ú. Daliměřice. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Pasáž – vyhlášení pronájmu 

 

Usnesení RM č. 444/2013 

RM schvaluje tyto podmínky vyhlášení dlouhodobého pronájmu prostoru objektu pasáže na 

pozemku p.č. 3 v k.ú. Turnov:  

- bude provedena rekonstrukce celého objektu  

- bude zachován půdorys a podlažnost objektu 

- bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci  

- nájemce zajistí příslušná povolení 

- rekonstrukce musí být dokončena do 18 měsíců od podpisu smlouvy o pronájmu nemovitosti  

- pokud nebude rekonstrukce hotova do 18 měsíců bude smlouva vypovězena bez nároků na vrácení 

již investovaných peněz 

- délka pronájmu bude následně vypočtena z celkových vložených nákladů přepočtem ke 

stanovenému nájemnému – maximálně však 15 let, nájemné je stanoveno v částce 1 300,- 

Kč/m2/rok 

- využití objektu je možné na kanceláře, obchody, poskytování služeb, drobnou nehlučnou výrobu, 

popřípadě k bydlení 

- není možné parkování a vjíždění do dvora  

- nájemce bude hradit náklady spojené s provozováním objektu  (energie a služby) včetně nákladů 

na údržbu 

- konečný termín podání nabídky je 16.12.2013 do 17 hod. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

 

 

 



Pronájem NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení RM č. 445/2013 

RM schvaluje pronájem místnosti č.411 ve IV.  nadzemním podlaží objektu čp. 466 Skálova o 

výměře 20,7 m2 za 900,- Kč/m2/rok za nájem a energie a služby spojené s pronájmem pro Moniku 

Šilhánovou.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Prodloužení doby pronájmu NP v čp. 84 Skálova, Turnov 

 

Usnesení RM č. 446/2013 

RM schvaluje prodloužení doby pronájmu nebytových prostor a movitého  zařízení v objektu čp.84 

ve Skálově ulici Úřadu práce České republiky do  31.3.2014 za stávajících podmínek. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Prodloužení doby pronájmu části pozemku p.č. 3390/1 v k.ú. Turnov 

Nutno v rámci předání pozemku zajistit kompletní úklid. 

 

Usnesení RM č. 447/2013 

RM schvaluje prodloužení doby pronájmu části pozemku p.č. 3390/1 v k.ú. Turnov o výměře 30 m2 

na umístění stavebního materiálu pro p. Ing. Ladislava Drbohlava, Turnov od 9/2013 do 10/2013 za 

stávajících podmínek. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

Výpůjčka pozemku pro SDH Mašov u Turnova 

O pozemek se starají příkladně. 

 

Usnesení RM č. 448/2013 

RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č.694/16 v k.ú. Mašov u Turnova pro Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, organizační jednotku SDH Mašov u Turnova na dobu pěti let do 31.12.2018. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene  - právo chůze a jízdy k pozemku parc.č. 177/2, k.ú. Turnov 

Došlo by k znehodnocení námi prodávané nemovitosti. RM doporučuje odkoupení nabízené 

nemovitosti od Města žadatelem. 

 

Usnesení RM č. 449/2013 

RM  neschvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 

164 a 166, k.ú. Turnov ve prospěch pozemku parc.č. 177/2, k.ú. Turnov.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zřízení věcného břemene na akci: „Prodloužení STL plynovodu vč. přípojky Turnov-Mašov p.p.č. 

697/7 1 RD, č. stavby 8800074193“ 

OSM - je nutno zahájit jednání o zimní údržbě a svozu odpadu. 

 

Usnesení RM č. 450/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 

zřízením stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem 

na pozemku parc.č. 1325/1,  k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou 

„Prodloužení STL plynovodu vč. přípojky Turnov – Mašov p.p.č. 697/7 1 RD, č. stavby 

8800074193“ v délce cca 34  bm ve prospěch VČP Net, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- 

Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Kácení stromu rostoucího na městském pozemku p.č. 3390/1 k.ú. Turnov 

 

Usnesení RM č. /2013 

RM neschvaluje žádost o kácení navrženého stromu č. 20  rostoucího na pozemku p.č. 3390/1 v k.ú. 

Turnov. 

(Hlasování:3/0/4) - usnesení nebylo přijato 

 

Kácení dřevin Nádražní ulice Turnov 

 

Usnesení RM č. 451/2013 

RM schvaluje podání žádosti o kácení 7 ks smrku pichlavého rostoucích na pozemku p.č. 3881/6 v 

k.ú. Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Bytová zóna Malý Rohozec 

 

Usnesení RM č. 452/2013 

RM schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi městem Turnov a soukromými vlastníky pozemků 

parc.č. 145/14, 145/13, 145/12, 145/11, 145/10, 145/9, 145/8, 145/7, 145/5, 145/4 a 145/3 vše k.ú. 

Malý Rohozec. Částka finančního narovnání ve výši 250 tis. Kč bude uhrazena městu Turnov do 

31.12.2013 na základě uzavřené dohody o narovnání. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Výsledek výběrového řízení „Oprava ulice Pod Stránkou, Turnov“ 

Nabídku podala pouze firma Colas CZ, a.s. za cenu 961 tis. vč. DPH, rovněž je nutné řešit vodovod 

v této ulici. 

 

Usnesení RM č. 453/2013 

RM ruší výběrové řízení na realizaci stavby “Oprava komunikace ulice Pod Stránkou, Turnov“ 

z důvodu podání jediné nabídky a nutné úpravy vodovodu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zpevnění cesty podél Stebénky 

 

Usnesení RM č. 454/2013 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele „Zpevnění cesty podél Stebénky Turnov“ a 

jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. Tomáš Hocke, Ing Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková, 

Stanislava Syrotiuková, Dagmar Brabcová. 

(Hlasování:7/0/0) 



Sklad zahradní techniky – pan Vild 

 

Usnesení RM č. 455/2013 
RM souhlasí na základě nových informací s dodatečným povolení stavby skladu zahradní techniky na 

pozemku parc.č. 2921/12 k.ú. Turnov přesahující na pozemek města Turnov parc.č.2921/41, k.ú. 

Turnov za předpokladu nového architektonického ztvárnění objektu a realizace sadovnických úprav na 

pozemku města před objektem skladu (oboje bude konzultováno s městským architektem). Rovněž na 

provizorní cestě bude odstraněno stání na automobily, které nebylo součástí dohody mezi panem 

Vildem a Městem Turnov. Zároveň ruší své usnesení RM č.424/2013. 
(Hlasování:6/1/0) 

 

K bodu č. 2/Záležitosti OŠKS 

Plat ředitele Mgr. Michala Loukoty – Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov 

 

Usnesení RM č. 456/2013 

RM schvaluje plat řediteli Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily, Mgr. Michalu 

Loukotovi dle návrhu, s účinností od 1. 11. 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily – zvýšení kapacity školní družiny, snížení 

kapacity základní školy a oboru 79-01-C/01, snížení kapacity školní jídelny - výdejny 

 

Usnesení RM č. 457/2013 

RM schvaluje žádost ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily, o navýšení 

kapacity školní družiny ze stanoveného počtu 130 žáků na 145 žáků. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 458/2013 

RM schvaluje žádost ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily, o snížení kapacity 

základní školy a oboru 79-01-C/01 ze stanoveného počtu 800 žáků na 670 žáků. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 459/2013 

RM schvaluje žádost ředitele Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily, o snížení kapacity 

školní jídelny – výdejny ze stanoveného počtu 850 obědů na 720 obědů. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

X. Kronikářský zápis za rok 2012 

 

Usnesení RM č. 460/2013 

RM schvaluje kronikářský zápis za rok 2012 včetně jeho fotodokumentační přílohy. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Žlutá ponorka – smlouva hvězdárna, saský projekt 

Bylo diskutováno budoucí provozování hvězdárny, závazky města a budoucího nájemce, dále byla 

diskutováno sídlo Žluté ponorky v kontextu česko-saského projektu a objektu Zborovská 519, 

Turnov. 

 

Usnesení RM č. 461/2013 

RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor – Lidové hvězdárny Turnov mezi Střediskem 

pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okr. Semily a firmou SUNDISK s.r.o., 1. Máje 15, 466 04 

Jablonec nad Nisou a ukládá řediteli smlouvu podepsat.  

(Hlasování:7/0/0) 



Usnesení RM č. 462/2013 

RM bere na vědomí materiál ředitele Střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov ve věci 

stěhování střediska do objektu Zborovská 519 v souvislosti s česko-saským projektem „Společná 

cesta k přírodním vědám“. Stavební úpravy v rámci projektu budou provedeny ve stávajícím sídle 

Střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 463/2013 

MgA. Lukáš Hajn – rezignace na člena kultuní komise rady města 

 

Usnesení RM č. 464/2013 

RM bere na vědomí rezignaci MgA. Lukáše Hajna z pozice člena kulturní komise rady města a 

proto MgA. Lukáše Hajna odvolává. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 3/Záležitosti FO 

Příspěvkové organizace - úpravy sledovaných ukazatelů rozpočtů, žádosti o použití rezervního 

fondu 

 

Usnesení RM č. 465/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov navýšení sledovaných ukazatelů v 

rámci rozpočtu: 502 – spotřeba energie v položce teplo, a to o 9 tisíc Kč, 503 – voda o 10 tisíc Kč, 

602 – tržby z prodeje služeb o 19 tisíc. Důvodem je navýšení měsíčních záloh na energie. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 466/2013 

RM schvaluje úpravu položek v rámci rozpočtu Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, okres 

Semily: 503 – voda – navýšení o 24 tisíc Kč, 518 – služby – snížení o 17 tisíc Kč, důvodem 

navýšení účtu 503 je zvýšení plateb za srážkovou vodu, kterou v minulých letech příspěvková 

organizace neplatila. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 467/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily čerpání 

rezervního fondu do výše Kč 50 tis. na dofinancování nákupu koberce, zakoupení nového mixeru 

do školní jídelny a dofinancování neočekávaných nákladů na srážkovou vodu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 468/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily 

navýšení sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu a to takto: účet 502 – plyn navýšení o 10 tis. 

Kč, účet 502 – elektřina navýšení o 4 tis. Kč a účet 503 – voda navýšení o 2 tis. Kč. Důvodem je 

zvýšení záloh na energie. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 469/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily 

čerpání rezervního fondu do výše Kč 16 tis. na doplacení energií a vody. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

 



Usnesení RM č. 470/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, okres Semily 

čerpání rezervního fondu do výše Kč 30 tis. na nákup dětského nábytku do dvou tříd. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 471/2013 

RM schvaluje navýšení sledovaného ukazatele v rámci rozpočtu Základní školy Turnov-Mašov 56, 

okres Semily a to účtu 502 – spotřeba elektrické energie o 49 tis. Kč. 

(Hlasování:7/0/0) 
 

Usnesení RM č. 472/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov-Mašov 56, okres Semily, čerpání 

rezervního fondu do výše Kč 49 tis. na dofinancování spotřeby elektrické energie. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 473/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily, čerpání 

rezervního fondu do výše 189 tis.Kč  na nákup termonádoby a kuchyňského vybavení do školní 

jídelny, židlí do tříd a keramické tabule a dovybavení šaten. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 474/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, 

převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 33 tis. Kč. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 475/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, 

použití investičního fondu do výše 33 tis. Kč na dofinancování rekonstrukce chodby. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 476/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily, čerpání 

rezervního fondu organizace do výše 16 tis. Kč na dofinancování provozních nákladů spojených s 

vybráním nižší úplaty za vzdělávání v roce 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 477/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily úpravu 

výše sledovaných ukazatelů a úpravy položek v rámci rozpočtu a to takto: účet 672 – 

odpisy navýšení o 6 tis. Kč, účet 502 – plyn navýšení o 4,5 tis. Kč, účet 502 – elektrika snížení o 

4,5 tis. Kč a účet 503 – voda navýšení o 10 tis. Kč. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 478/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 77, 

úpravu výše sledovaných ukazatelů v rámci rozpočtu a to takto: účet 503 – voda navýšení o 8 tis. 

Kč, účet 511 – opravy a údržba navýšení o 35 tis. Kč (malování a drobné rekonstrukce) a účet 518 – 

služby snížení o 90 tis. Kč. 

 (Hlasování:7/0/0) 

 

 

 



Finanční záležitosti příspěvkových organizací  DC Turnov – návrh na vyřazení majetku 

 

Usnesení RM č. 479/2013 
 RM souhlasí s vyřazením majetku příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov -tiskárna Samsung, 

psací stůl, regál, žebřík, skříň a přebalovací pult v celkové výši 12 647,-Kč. 
(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 4/Záležitosti OD 

Schválení dodatku veřejnoprávní smlouvy s obcí Příšovice o plnění úkolů městské policie Turnov 

na jejím území 

Obec Příšovice má v části Cecilka zpomalovací semafor. Obec chce zakoupit modul pro snímání 

řidičů, kteří nerespektují tento semafor. Obec chce od Města Turnov, vyřizování těchto přestupků. 

Nenárokuje si finanční plnění z pokut. Odbor dopravy prověří právní rámec monitoringu tohoto 

přestupku. 

 

Usnesení RM č. 480/2013 

RM schvaluje podle § 3a, odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a § 66c, zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích uzavření dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů městské 

policie s obcí Příšovice. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 5/Kancelář tajemníka 

Organizační změny na Městském úřadě 

 

Usnesení RM č. 481/2013 

RM ruší na OD 3 pracovní místa k 1. 11. 2013 

(Hlasování:5/0/2) 

 

Usnesení RM č. 482/2013 

RM ruší na ŽÚ 1 pracovní místo k 1. 1. 2015 

(Hlasování:5/0/2) 

 

Usnesení RM č. 483/2013 

RM na základě výše uvedeného usnesení č. 481/2013 stanovuje celkový počet zaměstnanců 

zařazených do MěÚ na 119 od 1. 11. 2013. Celkový počet zaměstnanců města na základě 

předešlého opatření zařazených v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 

4, OVV 9, SÚ 7, OSM 9, FO 11, ORM 9, OŽP 8, OCR 5, OPŘ 3, OS 10, OD 22, OSV 12, OŠKS 

4, ŽÚ 6. 

(Hlasování:5/0/2) 

 

Usnesení RM č. 484/2013 

RM na základě výše uvedeného usnesení č. 482/2013 stanovuje celkový počet zaměstnanců 

zařazených do MěÚ na 118 od 1. 1. 2015. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého 

opatření zařazených v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, 

SÚ 7, OSM 9, FO 11, ORM 9, OŽP 8, OCR 5, OPŘ 3, OS 10, OD 22, OSV 12, OŠKS 4, ŽÚ 5. 

(Hlasování:5/0/2) 

 

 

 

 

 



Návrh hodnotící komise pro hodnocení ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna 

Antonína Marka po čtyřech letech 

 

Usnesení RM č. 485/2013 

RM schvaluje složení hodnotící komise ve složení Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. 

Jaromír Frič, PhDr. René Brož, ThMgr. Ondřej Halama, na hodnocení Mgr. Hanuše Karpíška, 

ředitele příspěvkové organizace MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV po 

čtyřech letech od předchozího hodnocení. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

K bodu č. 6/ Meziobecní spolupráce 

Projekt Svazu měst a obcí ČR na podporu meziobecní spolupráce 

 

Usnesení RM č. 486/2013 

RM bere na vědomí informaci o projektu Svazu měst a obcí České republiky „Systémová podpora 

rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností“, souhlasí se zapojením Města Turnov do tohoto projektu a ukládá starostovi města 

podepsat se Svazem měst a obcí České republiky smlouvu o vzájemné spolupráci. RM jmenuje 

motivujícím místostarostou Mgr. Otakara Špetlíka. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

K bodu č. 7/Nempra, s. r. o. 

Zpřístupnění účetnictví NEMPRA, s.r.o. pro KNL, a.s. 

 

Usnesení RM č. 487/2013 

RM ve funkci valné hromady společnosti NEMPRA, spol. s r.o. pověřuje jednatele společnosti 

zpřístupněním účetnictví pro společnost KNL, a.s. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 488/2013  

RM ve funkci valné hromady společnosti NEMPRA, spol. s r.o. odvolává z funkce člena dozorčí 

rady pan Ing. Petra Soudského k 14.10.2013 a to na jeho žádost. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 8/KCT, s. r. o. 

HOT 2014 - změny v obsahu a způsobu distribuce nejstaršího turnovského časopisu 

Byla diskutována nová podoba měsíčníku HOT – grafická, rozsah, náplň a finanční plnění a 

distribuce časopisu zdarma. 

Byl prezentován záměr projektu ČVMB - Českorajský videoarchiv Milana Brunclíka. 

 

Usnesení RM č. 489/2013 

RM v působnosti valné hromady KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o. bere na vědomí 

informace o jednatelem navrhovaných změnách v obsahu a způsobu distribuce časopisu Hlasy a 

ohlasy Turnovska v roce 2014. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 9/Ostatní 

Informace o záborech v ul. 28. října 

Po vzájemných jednáních mezi Městem Turnov, VHS a Integra, a.s. se byla stanovena cena záboru. 

 

 
V Turnově 15. 10. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Hocke      Ověřil: Ing. Jaromír Pekař 

 

 
 

 


