
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 30. října 2002 

Přítomni: všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Okrasná zeleň v Turnově
2. Veřejná sportoviště v Turnově
3. Sportovní stavby v Turnově
4. Výstavba firmy LIDL 
5. Problematika odpadů

- poplatky, sběrné dvory, separační místa
6. Městské hřbitovy
7. Městská teplárenská Turnov, s.r.o.

- jednání valné hromady
8. Kontrolní činnost

- interní audit, kontrolní činnost odborů MÚ
- plnění usnesení RM 

9. Příprava školek
- účetní otázky, pronájmy

10. Koncepce pohledávek na MÚ
11. Majetkové otázky

- evidence majetku, ostatní
12. Přípravy projektů ORM
13. Vnitřní záležitosti MÚ  

- reforma veřejné zprávy, SPOZ,
- personální otázky, požární řád

14. Ostatní
- zprávy z nadace p. Horáčka, odpis. plány

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/  Okrasná zeleň v Turnově 
RM bere na vědomí předložené návrhy zlepšení zeleně v Turnově. RM ukládá Ing. Malé zařadit 

vhodné akce do návrhu rozpočtu odboru životního prostředí pro rok 2003. RM současně ukládá opětovně 
projednat  připravené  návrhy  z  důvodu  vazeb  na  veřejná  sportoviště,  rozvojové  záležitosti  města, 
majetkové řešení pozemků a reálnou možnost financování. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 341/02

RM schvaluje realizaci pasportu veřejné zeleně v Turnově a ukládá odboru životního prostředí, 
aby ve spolupráci s komisí pro životní prostředí připravil zadání a následně zabezpečil výběr dodavatele 
tohoto pasportu. (hlasování 9/0/0)



usnesení RM č. 342/02

RM  ukládá  řediteli  TST,  s.r.o.  vyčlenit  konkrétního  pracovníka  na  údržbu  a  dozor  ve  dvou 
městských parcích -  Rývovy a  Metelkovy sady,  park u letního kina,  a  to s  účinností  od 1.  1.  2003. 
(hlasování 7/2/0)

usnesení RM č. 343/02

K bodu č. 2/ Veřejná sportoviště a oddychové zóny v Turnově 
RM vzala na vědomí současný stav a přehled možných návrhů řešení.

 RM ukládá p. Velemu, aby ve spolupráci s odborem životního prostředí, odborem školství a Ing. 
Hejdukem předložil na jednání RM:
- doplnění některých míst v okrajových částech města a v budoucích bytových zónách,
- konkretizaci technického řešení návrhů v jednotlivých lokalitách, 
- etapizaci postupu řešení včetně finančních předpokladů. (hlasování 8/0/0) 

usnesení RM č. 344/02

K bodu č. 3/ Sportovní stavby v Turnově 
1. Vlastnictví atletického stadionu

RM doporučuje ZM převzít majetek atletického stadionu, pokud ho 
oddíl na základě usnesení valné hromady navrhne darovat Městu Turnovu. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 345/02

2. Dostavba zázemí haly TJ a atletů
RM  schvaluje  vypsání  výběrového  řízení  na  zpracování  prováděcí  projektové  dokumentace 

přístavby haly TJ Turnov pro zázemí atletického stadionu a AC Turnov a jmenuje komisi ve složení: Ing. 
Hejduk, p. Vele, Ing. Sekanina, Ing. Pekař, RNDr. Jarolímek, p. Svoboda, Ing. Kanclíř. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 346/02

3. Fotbalový stadion - majetkové vztahy
RM  projednala  situaci  ve  věci  majetku  fotbalového  stadionu  a  v  této  souvislosti  schvaluje 

navýšení nabídky za odkup areálu fotbalového klubu na 2 mil. Kč. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 347/02

4. Studie sportovního areálu v Maškově zahradě
RM vzala na vědomí informaci o ukončení zpracování dokumentace studie sportovního areálu v 

Maškově zahradě a ukládá Ing. Hejdukovi projednat následný postup řešení s představiteli Nadace B. 
Jana Horáčka Českému ráji. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 348/02

K bodu č. 4/ Výstavba firmy LIDL 
RM projednala  zprávu  o  zamýšlené  investici  firmy  LIDL Česká  republika,  v.o.s.,  Praha  5  v 

prostoru naproti čerpací stanici Kontakt v Turnově. RM ukládá ORM, aby zpracované řešení prověřil 
(např.  formou  urbanistické  studie)  z  pohledu  urbanistického  výrazu  a  návazností  celého  prostoru,  z 
pohledu  zabezpečení  dostatečné  a  technicky  proveditelné  komunikační  sítě  a  z  pohledu  reálného 
umožnění budoucí očekávané výstavby v celém prostoru, a to zvláště v horním prostoru nad zamýšleným 
objektem supermarketu.  RM současně požaduje připravit pro jednání ZM majetkový návrh vedoucí k 
zajištění budoucí obslužné komunikace na pozemcích v dnešním vlastnictví investora. (hlasování 5/3/0)

usnesení RM č. 349/02

K bodu č. 5/ Problematika odpadů 
Rada města: 

a) projednala  informační  leták  pro  obyvatele  Turnova   a  ukládá  OŽP  zajistit  jeho  zjednodušení  a 
následnou distribuci jednotlivým poplatníkům do 30.11.2002. 



b) schvaluje  rozmístění  separačních  míst  na  území  města  a  bere  na  vědomí  cenovou  kalkulaci  na 
provozování separace papíru, plastů a skla.

c) schvaluje předložený návrh na vyplácení finančních částek na sběrném dvoře za separovaný odpad a 
bere na vědomí podmínky výkupu separovaných odpadů.

d) schvaluje zpoplatnění  ukládání  vybraných odpadů (stavební  suť,  asfaltová živice,  eternit,  objemný 
odpad, pneumatiky) na sběrných dvorech dle předloženého návrhu.

e) schvaluje  vybavení  pracovníka  na  evidenci  poplatků  technikou  a  počítačovým  programem  dle 
předloženého návrhu a ukládá OŽP a odboru výpočetní techniky toto vybavení zajistit do 30.11.2002. 
RM bere na vědomí ostatní náklady, které vzniknou na OŽP v souvislosti se zavedením agendy evidence 
poplatků. 

f) bere na vědomí  informace o možnostech postupu vůči případným  neplatičům.

g) bere  na  vědomí  předpoklad  finančního  vývoje  nákladů  a  příjmů  v  otázce  odpadů  pro  rok  2003. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 350/02

K bodu č. 6/ Městské hřbitovy 
Rada města:

a) schvaluje zprávu o stavu hřbitovů, počtu a evidenci hrobů, problematiku opuštěných hrobových míst.

b) bere na vědomí podmínky pro zřízení kolumbária v kapli na městském hřbitově a ukládá p. Preislerovi 
zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2003 

c) schvaluje  rozšíření komunikací ve spodní části hřbitova, a to podél kaple a od budoucí rozlučkové 
síně.

d) schvaluje umístění vývěsních skříněk.

e) schvaluje cenu stanovenou pro všechny hřbitovy dle velikosti hrobu ve výši 90,- Kč/m2/rok, platnou 
od 1.1.2003.

f) ukládá OSM začlenit finanční prostředky potřebné na výše uvedené záměry, a to ve výši 1.000.000,- 
Kč, do návrhu rozpočtu na rok 2003. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 351/02

K bodu č. 7/ Městská teplárenská Turnov, s.r.o. 
RM jako valná hromada společnosti MTT, s.r.o. rozhodla o podmínkách navýšení  základního 

kapitálu společnosti dle předloženého návrhu. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 352/02

K bodu č. 8/ Kontrolní činnost 
1. RM ukládá vedoucím odborů a pověřeným pracovníkům v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
zkvalitnit vnitřní kontrolní systém městského úřadu a zvýšit četnost
kontrol na všech úsecích činnosti. (hlasování 9/0/0)    

usnesení RM č. 353/02

2. RM  ukládá  odboru  kontroly  prověřovat  vnitřní  kontrolní  systém  městského  úřadu  a  nadále 
provádět veřejnosprávní kontroly u organizací v působnosti města. (hlasování 9/0/0)



usnesení RM č. 354/02

3. RM  schvaluje  do  funkce  příkazce  operací  -  vedoucí  jednotlivých  odborů  mimo  vedoucí 
finančního odboru, správce rozpočtu - vedoucí finančního odboru a  hlavní účetní - vedoucí účtárny, kteří 
jsou oprávněni i odpovědni k nakládání se schválenými prostředky města. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 355/02

4. RM pověřuje  odbor  kontroly  přezkoumávat  účinnost  a  kvalitu  vnitřního  kontrolního  systému 
města  a  provádět  veřejnosprávní  kontroly  u  všech  příspěvkových  organizací  a  organizační  složky v 
působnosti města. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 356/02

5. RM projednala kontrolu plnění svých usnesení a ruší usnesení č. 53/96, 168/98, 112/99, 233/99, 
409/99, 166/00, 44/01, 37/02. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 357/02

K bodu č. 9/ Příprava školek 
RM schvaluje dle návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor a nemovitostí, které jsou nedílnou 

součástí zřizovacích listin:
- Mateřské školy Turnov, 28. října 757, okres Semily, 
- Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily,
- Mateřské školy Turnov-Mašov, U školy 85, okres Semily,
- Mateřské školy se speciální třídou Turnov, Zborovská 914, okres Semily,
- Mateřské školy Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily,
- Mateřské školy Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily,
- Waldorfské mateřské školy Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 358/02
K bodu č. 10/ Koncepce pohledávek na MÚ 

RM bere na vědomí komplexní materiál o správě pohledávek a ukládá p. Staňkové předložit na 
některém z příštích jednání RM návrh systému řešení vymáhání pohledávek. (hlasování 9/0/0) 

usnesení RM č. 359/02

RM schvaluje  vzdání  se  práva  prominutí  pohledávek  dle  předloženého  návrhu s  úpravou dle 
projednávání. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 360/02

K bodu č. 11/ Majetkové otázky 
1. Výběrové řízení "Fasáda domu čp. 1294"

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Fasáda domu čp. 1294 Turnov" a 
jmenuje výběrovou komisi ve složení: Mgr. Mašek, p. Boháč, p. Brož, p. Těhníková, p. Kobosil, PhDr. 
Maierová. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 361/02

2. Evidence majetku města
RM bere na vědomí zprávu o evidenci a nakládání s majetkem města. Ukládá neprodleně dořešit 

zařazení komunikací do jednotlivých tříd,  vypsat výběrové řízení na provedení pasportizace komunikací 
a mostů. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 362/02

3. Tělovýchovně sportovní club Turnov
RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 2544/8, k.ú. Turnov zastavěného halou Tělovýchovného 

sportovního clubu Turnov  v  Alešově ul., čp. 1865 za cenu 100,- Kč/m2 pro TSC Turnov s tím, že do 
doby odprodeje bude uzavřeno nájemné 10 Kč/m2/rok. RM ukládá tento bod předložit na jednání ZM. 



(hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 363/02

4. Pronájem vodohospodářských staveb
RM schvaluje  navýšení  nájemného  vodohospodářských staveb pro  Vodohospodářské  sdružení 

Turnov dle návrhu. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 364/02

5. Odklad úhrady faktur - státní okresní archiv
RM schvaluje odklad úhrady faktur za nájem a zálohy na teplo pro Státní okresní  archiv Semily 

do konce listopadu  2002. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 365/02

6. Stanovení výše nájmu čp. 812 - domov důchodců
RM schvaluje nájemné za objekt čp. 812 v ul. 28. října - domov důchodců ve výši 

966.000,- Kč za rok  pro Zdravotně sociální služby Turnov. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 366/02

7. Sleva nájmu v čp. 1131, Nádražní ulice
RM schvaluje snížení poměrné části nájmu dle návrhu z nevyužitelných prostor v objektu čp. 

1131 v Nádražní ul. do doby odstranění závady (ukončení nájmu) pro p. Deyssigovou. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 367/02

8. Ukončení nájmu nebytových prostor pro firmu TAKANO
RM ukládá OSM vypovědět nájemní smlouvu s firmou TAKANO na objekt čp. 44 v Žižkově 

ulici z důvodu vlastních potřeb pro zabezpečení archivu a spisovny Městského úřadu Turnov při plnění 
povinností v rámci reformy veřejné správy. (hlasování 8/1/0)

usnesení RM č. 368/02

9. Ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 479, Palackého ulice
RM ukládá  OSM vypovědět  nájemní  smlouvu  z  čp.  479,  Palackého  ulice  panu  Procházkovi. 

(hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 369/02

K bodu č. 12/ Přípravy projektů ORM 
1. Veřejná zakázka na dodavatele interiéru "Smuteční rozlučková síň"

RM schaluje vypsání veřejné zakázky na dodavatele interiéru na "Výstavbu Smuteční rozlučkové 
síně  v  Turnově",  dle  návrhu  a  jmenuje  komisi  ve  složení:  Ing.  Hejduk,  p.  Jaroslav  Horáček,  Ing. 
Hendrych, Ing. arch. Šíma, Ing. Chval, Ing. Kanclíř, Mgr. Špetlík, p. Křelina, p. Svatoš ml. (hlasování 
9/0/0)

usnesení RM č. 370/02

2. Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na páteřní a prioritní komunikacevčetně 
inženýrských sítí v bytových zónách

RM schvaluje:
a) rozsah, pro který má být zpracována projektová dokumentace na páteřní a prioritní komunikace včetně 
inž.sítí v bytových zónách dle návrhu,

b) výběrovou  komisi  pro  vyhodnocení  nabídek  na  zpracování  projektové  dokumentace  na  páteřní  a 
prioritní komunikace včetně inženýrských sítí v bytových zónách ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Sekanina, 
Ing. Kanclíř, Ing. Šmiraus, Ing. Pekař, p. Mejsnar, p. Těhníková.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 371/02



3. Jižní sjezd z I/35 do Fučíkovy ulice
RM ukládá vedení města projednat celou situaci s investory v průmyslové

zóně a hledat způsoby spolufinancování daného problému. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 372/02

K bodu č. 13/ Vnitřní záležitosti MÚ 
1. Jmenování vedoucího dopravního odboru

RM  jmenuje  na  návrh  p.  tajemníka  vedoucím  dopravního  odboru  Ing.  Zdeňka  Borovičku  s 
platností od 1. 1. 2003. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 373/02

2. Komise pro občanské záležitosti
Rada města ukládá p. Brožovi:

a) zajistit  složení  komise  pro  občanské  záležitosti  z  řad  občanů  města  tak,  aby  komise  mohla  být 
jmenována od 1. 1. 2003,
b) předložit  do RM v prosinci  2002 scénář  jednotlivých akcí  uvedených v návrhu včetně finančních 
nákladů.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 374/02

K bodu č. 14/ Ostatní 
Odpisové plány

RM schvaluje doplnění odpisového plánu dle návrhu u příspěvkové organizace Městské kino v 
Turnově. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 375/02

RM schvaluje doplnění odpisového plánu dle návrhu u příspěvkové organizace Základní škola, 
Žižkova 518, okres Semily. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 376/02

V Turnově dne 31. října 2002

                               Ing. Milan Hejduk                                  PhDr. Hana Maierová
                                       starosta                                                místostarostka


