
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 27. listopadu 2002 

Přítomni: všichni členové RM dle prezenční listiny

Program:
1. Úvod do činnosti 
2. Představení MÚ
3. Příprava na reformu veřejné správy, personální otázky
4. Městské oganizace - představení
5. Vyhlášky města
6. Finanční situace města 
7. Informace o majetku města
8. Jmenování ředitelek MŠ
9. Organizační otázky 

- jednací řády, organizační řád MÚ, 
- kompetenční řád 

10. Komise a výbory 
11. Aktuální úkoly 
12. Ostatní

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/ Úvod do činnosti  
RM  projednala  možné  způsoby  řízení  jednání  RM,  potřebné  technické  zázemí,  způsob 

informovanosti,  pravidelné  termíny  jednání  a  další  záležitosti  s  tím,  že  budou  dopracovány  podle 
konkrétních zkušeností v příštím roce 2003.

K bodu č. 2/ Představení městského úřadu  
RM  bere  na  vědomí  informaci  Ing.  Šmirause  o  uspořádání  Městského  úřadu  v  Turnově  v 

souvislosti s aktuálním stavem a  s uspořádáním po reformě veřejné správy od 1. 1. 2003.

K bodu č. 3/ Příprava na reformu veřejné správy, personální otázky
Vedoucí odboru cestovního ruchu

RM jmenuje na návrh pana tajemníka vedoucím odboru cestovního ruchu Ing. Matuchu s platností 
od 1. 12. 2002. (hlasování 6/0/1)

usnesení RM č. 377/02

K bodu č. 4/ Městské organizace  
RM vzala na vědomí přehled městských organizací ke dni konání RM.

K bodu č. 5/ Vyhlášky města  
RM vzala na vědomí informaci o přehledu vydaných platných právních předpisů Města Turnova.



K bodu č. 6/ Finanční situace města  
RM projednala  informaci  o aktuální  finanční  situaci  města,  plnění  rozpočtu pro rok 2002 a o 

přehledu bankovních účtů Města Turnova.

K bodu č. 7/ Informace o majetku města  
RM vzala na vědomí informaci o majetku Města Turnova, diskutovala o některých problémech a 

ukládá  OSM  předložit  aktualizovaný  přehled  majetku  města  na  jedno  z  nejbližších  jednání  ZM. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 378/02

K bodu č. 8/ Jmenování ředitelek MŠ  
RM po projednání a ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě 

ve školství, ve znění pozdějších změn a doplňků, jmenuje na dobu neurčitou, s účinností k 1.1.2003:

- paní Zdeňku Svobodovou do funkce příspěvkové organizace Města Turnova - Mateřské školy Turnov, 
28.října 757, okres Semily,

-  paní  Janu Pernicovou do funkce příspěvkové organizace  Města  Turnova -  Mateřské  školy Turnov, 
Alešova 1140, okres Semily,

- paní Janu Dontovou do funkce příspěvkové organizace Města Turnova - Mateřské školy se speciální 
třídou Turnov, Bezručova 590, okres Semily,

-  paní  Mgr.  Zdeňku Čihákovou  do  funkce  příspěvkové  organizace  Města  Turnova  -  Mateřské  školy 
Turnov-Mašov, U školy 85, okres Semily,

- paní Janu Brožovou do funkce příspěvkové organizace Města Turnova - Mateřské školy se speciální 
třídou Turnov, Zborovská 914, okres Semil, 

- paní Svatavu Dekányovou do funkce příspěvkové organizace Města Turnova - Mateřské školy Turnov, 
J. Palacha 1931, okres Semily,

- paní Jarmilu Fibrichovou do funkce příspěvkové organizace Města Turnova - Mateřské školy Turnov, 
Kosmonautů 1640, okres Semily. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 379/02

- paní Hanu Lamačovou do funkce příspěvkové organizace Města Turnova - Waldorfské mateřské školy 
Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily, a to s povinností plnohodnotného pracovního úvazku nejdéle 
od 1. února 2003. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 380/02

K bodu č. 9/ Organizační otázky  
RM projednala první návrh jednacího řádu RM a ukládá ing. Šmirausovi předložit na jednání ZM 

aktualizovaný návrh jednacího řádu ZM. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 381/02

K bodu č. 10/ Komise a výbory  
RM projednala první informaci o možném rozsahu komisí RM, výborů ZM a zastoupení města v 

různých orgánech. RM ukládá Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání návrh možných předsedů těchto 
komisí a zastoupení města v různých institucích a komisích. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 382/02



K bodům  č. 11/ Aktuální úkoly  a  č. 12/ Ostatní  
RM diskutovala o aktálních otázkách chodu a rozvoje města a o přípravě rozpočtu na rok 2003. 

V Turnově dne 9. prosince 2002

Ing. Milan Hejduk                         PhDr. Hana Maierová
       starosta             místostarostka


