
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 11. prosince 2002 

Přítomni: všichni členové RM dle prezenční listiny

Program:
1. HOT 

-  výroční zpráva
2. RTT  v roce 2003
3. Finanční otázky 

- provizorium 2003 
- ZSST - vyř. majetku
- limity nemocnice, ostatní

4. Kontrola plnění usnesení RM
5. MTT, s.r.o.
6. Reforma veřejné správy
7. Majetkové otázky

- bytová výstavba - BAK
- Koňský trh, VŘ, ostatní

8. Otázky rozvoje města  
- Sobotecká, pasáž

9. Komise RM
- odměny zastupitelů, jmenování předsedů
- rozčlenění kompetencí vedení

10. Podněty a informace
- jednací řád RM, SPOZ

Průběh jednání byl v souladu s předloženým programem s doplněním několika bodů a diskusních 
příspěvků. Hlasování probíhalo v tomto pořadí: pro/proti/zdrželi se.

K bodu č. 1/ Hlasy a ohlasy Turnovska - výroční zpráva 
Rada města:

a) bere na vědomí zprávu o vydávání HOT za rok 2002 včetně průběžného a předběžného finančního 
rozboru hospodaření,

b) ukládá šéfredaktorovi HOT Václavu Feštrovi předložit hospodářské výsledky HOT za rok 2002 všem 
členům RM v lednu roku 2003,

c) ukládá Redakční radě HOT provést namátkovou kontrolu dokladů spojených s vydáváním HOT v roce 
2002 a výslednou zprávu včetně návrhu nápravných opatření předložit na jednání RM,

d) schvaluje  dva  zástupce  do  Redakční  rady  HOT  pro  další  období,  a  to  MUDr.  Eckerta  a  PhDr. 
Maierovou.



e) schvaluje návrh příspěvku na vydávání HOT v roce 2003 ve výši 440 tis. Kč,

f) schvaluje změny čl. 11 Statutu dle předloženého návrhu.
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 383/02

K bodu č. 2/ RTT v roce 2003 
RM doporučuje schválit zabezpečení informací za Město Turnov pro rok 2003 ve vysílání RTT 

prostřednictvím  firmy  Aspera  TV,  s.r.o.,  Praha  a  ukládá  PhDr.  Maierové  předložit  návrh  dohody  o 
konkrétních formách spolupráce na příští jednání RM v  případě, že  ZM k odsouhlasí uvedený záměr. 
(hlasování 6/1/1)

usnesení RM č. 384/02

K bodu č. 3/ Finanční otázky 
1. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2003

RM projednala  návrh  rozpočtového  provizoria  na  rok  2003 dle  návrhu a  ukládá  p.  Staňkové 
předložit tento návrh na jednání ZM. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 385/02

2. Investice spolufinancované ze strany Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji
RM ukládá  Ing.  Hejdukovi  a  Ing.  Kanclířovi  předložit  na  příští  jednání  ověřené  informace  a 

návrhy  řešení  přístupu  města  k  investicím  spolufinancovaným  ze  strany  Nadace  B.  Jana  Horáčka 
Českému ráji, jejichž dopady budou mít zásadní vliv na projednávání rozpočtu na rok 2003. (hlasování 
9/0/0)

usnesení RM č. 386/02

3. Příkazce operací
RM schvaluje do funkce příkazce operací:

a) finančního  odboru  Miroslavu  Soukupovou a  zástupce  příkazce  operací  finančního  odboru  Simonu 
Paličovou,
b) sociálního  fondu tajemníka  Ing.  Miroslava  Šmirause  a  zástupce  příkazce  operací  sociálního  fondu 
Zdeňka Hovorku.
Všichni jsou oprávněni a odpovědni k nakládání se schválenými prostředky města.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 387/02

4. Odpisový plán Zdravotně sociálních služeb Turnov
RM schvaluje doplnění odpisového plánu dle návrhu u příspěvkové organizace Zdravotně sociální 

služby Turnov. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 388/02

5. Vyřazení majetku Zdravotně sociálních služeb Turnov
RM schvaluje  vyřazení  drobného majektu  uvedeného v  příloze  ze  souboru movitého  majetku 

Zdravotně sociálních služeb Turnov. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 389/02

6. Limit pracovních úvazků na Hradě Valdštejn
RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn od 1. ledna 2003 limit 3 pracovní úvazky. 

(hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 390/02

7. Použití rezervního fondu - Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
RM schvaluje Městské knihovně Antonína Marka v Turnově použití rezervního fondu v roce 2002 

do výše 200 tis. Kč. (hlasování 9/0/0)



usnesení RM č. 391/02

8. Limit na občerstvení a dary pro rok 2002
RM schvaluje panu starostovi zvýšení limitu na občerstvení o 30 tis. Kč a snížení limitu na dary o 

15 tis. Kč. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 392/02

K bodu č. 4/ Kontrola plnění usnesení RM 
RM projednala kontrolu plnění svých usnesení a ruší usnesení č. 164/00, 368/00, 77/01, 308/02. 

(hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 393/02

K bodu č. 5/ Městská teplárenská Turnov, s.r.o. 
RM jako valná hromada společnosti MTT, s.r.o. po projednání  schválila :

a) Výroční zprávu  roku 2002 včetně účetní závěrky,
b) Závěry auditu roku 2002.

RM jako valná hromada společnosti MTT, s.r.o. vzala  na vědomí zprávu o ovládající a ovládané 
osobě.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 394/02

K bodu č. 6/ Reforma veřejné správy 
RM vzala na vědomí zprávu o průběhu reformy veřejné správy. 

K bodu č. 7/ Majetkové otázky 
1. Výběrové řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce povrchů a kanalizace Koňský trh"

RM  schvaluje  vypsání  výběrového  řízení  na  dodavatele  stavby  "Rekonstrukce  povrchů  a 
kanalizace Koňský trh" a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Sekanina, p. Boháč, p. Preisler, p. 
Těhníková, p. Kobosil, Ing. Hejduk. (hlasování 9/0/0)                         

usnesení RM č. 395/02

2. Výběrové řízení na dodavatele stavby "Nástavba ubytovny čp. 1335, Turnov"
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Nástavba ubytovny čp. 1335" a 

jmenuje výběrovou komisi ve složení: MUDr. Hrubý, p. Sedlák, p. Pokorný, p. Těhníková, p. Kobosil. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 396/02

3. Koupě domu čp. 262, Na Házce, Turnov
RM doporučuje předložit ZM návrh na odkoupení domu čp. 262 v ul. Na Házce včetně pozemků 

st.p.č. 171 a p.p.č. 170, k.ú. Turnov z důvodu využitelnosti tohoto prostoru pro napojení ul. Tázlerovy s 
plánovanou novou místní komunikací propojující ulici Soboteckou s prostorem U Raka. RM ukládá OSM 
jednat o konečné ceně z pohledu zvýšení výhodnosti pro Město Turnov. (hlasování 9/0/0) 

usnesení RM č. 397/02

4. Směna pozemků na Vrchhůře v Turnově 
RM odkládá projednání tohoto bodu na příští jednání.

5. Výpůjčka pozemků na Vrchhůře v Turnově
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků na část p.p.č. 3154 a 3153, k.ú. Turnov o 

výměře cca 100 m2 mezi Městem Turnov a paní I. Koškovou na vybudování příjezdové komunikace k 
domu čp. 2097, Durychov. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 398/02

6. Podnájem nebytových prostor v čp. 27, ul. 5. května Turnov



RM schvaluje podnájem nebytových prostor v objektu čp. 27 v ulici 5. května v Turnově prodejně 
Granát DUV, Turnov dle návrhu. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 399/02

7. Pronájem podchodu na Výšince, Turnov
RM neschvaluje záměr pronajmout  nevyužívaný podchod na Výšince a ukládá OSM předložit 

studii  řešení dopravního a pěšího propojení v této oblasti  včetně možného využití  tohoto průchodu s 
ohledem  na  budoucí  dopravní  zatížení  prostoru  díky  plánované  výstavbě  v  prostoru  Vrchhůra, 
Kyselovsko. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 400/02

8. Úprava nájemní smlouvy části nemovitostí čp. 1907 a čp. 335, Turnov
RM schvaluje převod nájemní smlouvy na části nemovitostí  čp.1907, ul. Diamantová a  čp. 335, 

ul. A. Dvořáka v Turnově z  firmy Drings, s.r.o., Turnov na společnost Contactel, s.r.o., Praha. (hlasování 
9/0/0) 

usnesení RM č. 401/02

9. Výběrové řízení na zpracování energetického auditu na vybrané objekty
RM souhlasí  s vyhlášením výběrového řízení  na zpracování  energetického auditu  a souhlasí  s 

obesláním předložených  auditorů:  Regul  Tech  servis,  měřící  a  regulační  technika,   Hradec  Králové; 
Zdeněk Havlát, energetický auditor, Hanácká 448, Liberec 8; p. Pokorný, energetický auditor, Turnov. 
Dále  souhlasí  se  složením  výběrové  komise:  Ing.  Pekař,  p.  Zeman,  p.  Ulrich  st.,  Ing.  Konopka,  p. 
Těhníková, p. Černý. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 402/02

K bodu č. 8/ Otázky rozvoje města 
1. Využití prostoru po demolici objektu pasáže v Dvořákově ulici

RM odkládá  projednání  tohoto  bodu na příští  jednání  s  tím,  že  požaduje,  aby ORM prověřil 
variantu příjezdu z ulice Markovy vyspádováním prostoru po demolici. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 403/02

2. Rekonstrukce Sobotecké ulice
RM  bere  na  vědomí  informaci  o  dosavadní  přípravě  a  dalším  postupu  projektové  přípravy 

investiční akce "Rekonstrukce Sobotecké ulice". 
RM ukládá ORM připravovat investiční akci "Rekonstrukce Sobotecké ulice" k realizaci na rok 

2004. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 404/02

RM ukládá OSM navrhnout demolici objektů čp. 238 a čp. 450 do plánu rozpočtu pro rok 2003. 
(hlasování 8/1/0)

usnesení RM č. 405/02

K bodu č. 9/ Komise RM 
1. Komise a rady dle příslušných zvláštních zákonů

RM bere na vědomí existenci uvedených komisí a ukládá zodpovědným činitelům předložit jejich 
obnovené seznamy na příští jednání. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 406/02

2. Stanovení komisí RM
Rada města:

a) schvaluje  ustanovení  komisí  RM od roku 2003 dle  předloženého  návrhu.  Současně  schvaluje 
předsedy komisí  a  ukládá  jim předložit  návrh složení  těchto komisí  na příští  jednání  RM. Schválení 
předsedové komisí: 



- komise sportovní RNDr. Otto Jarolímek
- komise kulturní Eva Kordová
- komise pro cestovní ruch Mgr. Otakar Špetlík
- komise pro městskou památkovou zónu Mgr. Jiří Mašek
- komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Karel Bárta
- komise pro zahraniční vztahy MUDr. Vladimír Eckert
- komise pro životní prostředí RNDr. František Pelc
- komise pro rozvoj, správu majetku
a stavební otázky Ing. Vítězslav Sekanina
- komise sociální Břetislav Jansa
- komise bytová Ivan Boháč

b) ukládá  Ing.  Hejdukovi  připravit  řešení  vedení  komise  dopravní  a  komise  pro škodní  a  likvidační 
události na příští jednání RM s tím, že požadavkem RM je, aby předsedou byl člen ZM. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 407/02

3. Komise při organizacích města, jiné pracovní komise
RM  schvaluje  výčet  ostatních  pracovních  komisí  a  komisí  pro  podporu  řízení  městských 

organizací dle předloženého návrhu a ukládá odpovědným činitelům předložit návrh složení těchto komisí 
na příští RM. Předsedou komise pro nemocnici stanovila RM oproti předloženému návrhu pana MUDr. 
Hrubého. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 408/02

4. Dozorčí rady městských "s.r.o." - nové návrhy
RM schvaluje členy dozorčích rad organizací typu s.r.o.:

- MTT, s.r.o.: Ing. Jaromír Pekař, Ing. Vojtěch Žák, Ing. Miroslav Šmiraus, Roman 
Korolevyč, Tomáš Štecher

- MST, s.r.o.: Ing. Milan Hejduk, Ing. Jaromír Pekař, RNDr. Otto Jarolímek, René Brož, František 
Svoboda

- KCT, s.r.o.: PhDr. Maierová, Bohuslav Lédl, Milan Rambousek, René Brož, Mgr. Jiří 
Mašek

- TST, s.r.o.: Ivan Boháč, Břetislav Jansa, Ing. Milan Hejduk, Ing. Miloslava Šípošová, 
Ludmila Těhníková. 

(hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 409/02

5. Zastoupení města v jiných organizacích
RM schvaluje  zástupce  města  ve  vyjmenovaných  organizacích  a  subjektech  dle  předloženého 

návrhu. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 410/02

6. Výbory zastupitelstva
RM projednala první návrh na složení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. (hlasování 

9/0/0)
usnesení RM č. 411/02

7. Zvláštní zastoupení města
RM doporučuje ZM schválit složení oddávajících dle předloženého návrhu s doplněním o Evu 



Kordovou. 
RM doporučuje pověřit řízením MP Ivana Boháče. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 412/02

8. Odměňování
RM doporučuje ZM schválit odměny neuvolněným členům ZM, předsedům komisí i výborů na 

maximální možné výši dle aktuálně platných předpisů. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 413/02

9. Rozdělení kompetencí RM 
RM schvaluje předložený návrh pracovních kompetencí vedení města. RM ukládá Ing. Šmirausovi 

zabezpečit jeho začlenění do úprav organizačního řádu i dalších závazných dokumentů a předložit tuto 
základní informaci zastupitelům města na vědomí. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 414/02

K bodu č. 10/ Podněty a informace 
1. Komise pro občanské záležitosti

RM  souhlasí  se  složením komise  pro  občanské  záležitosti  a  jejími  navrhovanými  aktivitami. 
Ukládá p. Brožovi zajistit jejich realizaci v roce 2003. RM současně ukládá této komisi, aby vyhodnotila, 
případně změnila způsob poskytnutí finančního příspěvku po narození dítěte. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 415/02

2. Civilní služba na SVČDM
RM schvaluje přijetí jednoho pracovníka plnícího si civilní službu pro Středisko pro volný čas dětí 

a mládeže s nástupem od 1.2.2003. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 416/02

V Turnově dne 17. prosince 2002

Ing. Milan Hejduk                         PhDr. Hana Maierová
       starosta             místostarostka


