
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 9. října 2002 

Nepřítomni: p. Boháč, p. Rambousek, RNDr. Pelc
Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Problematika ZSST 

- výroční zpráva, č.p. 1001, 1002
2. Studie Dolánek a povodňová opatření

- představení
3. Majetkové otázky

- projekty, výkup pozemku BZ
4. Rekonstrukce Střelnice

- aktuální věcné i finanční informace
- spolupráce při každodení činnosti

5. Reforma veřejné správy
- harmonogram příprav, otázka vybavení,
- finanční prostředky,  umístění kanceláří 

6. Koncepce nemocnice
7. Činnost SVČDM
8. Organizační uspořádání školek
9. Ostatní podněty a informace

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/ Problematika ZSST 
1. Výroční zprávy (písemná informace)

RM vzala na vědomí výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov za rok 2001 a výroční 
zprávu Speciální mateřské školy a speciální školy - Dětské centrum Turnov za rok 2001. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 313/02

2. Rekonstrukce čp. 1001, 1002
RM ukládá OSM zajistit  zpracování stavebně technického průzkumu objektů čp. 1001, 1002 a 

odboru  sociálních  věcí  monitorovat  situaci  z  pohledu možnosti  získání  státní  dotace  na  rekonstrukci 
objektů pro sociální potřeby. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 314/02

3. Počet pracovníků pro Domov důchodců Pohoda
RM schvaluje pro Domov důchodců Pohoda celkový počet pracovníků na 37,5. (hlasování 5/0/1)

usnesení RM č. 315/02

4. Výše nájemného nebytových prostor v zařízeních ZSST 
RM schvaluje výši nájemného nebytových prostor v zařízeních ZSST dle návrhu s tím, že ukládá 



upravit nájemní lhůty  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle projednání. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 316/02

5. Projekt MPSV
RM schvaluje účast Ing. Tomáškové a Mgr. Kocourové v projektu MPSV "Registrace a inspekce 

kvality sociálních služeb". (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 317/02

K bodu č. 2/ Studie Dolánek a povodňová opatření 
RM projednala předloženou studii Ing. Šindlara. RM v této souvislosti ukládá:

a) OSM zahájit majetkové kroky, které umožní získat územní rozhodnutí na řešení I. etapy, tzn. vodní 
plochu a veřejné tábořiště,
b) ORM a OŽP projednat studii v příslušných komisích,
c) OŽP zažádat o dotaci na revitalizaci říčních systémů ve smyslu předložené dokumentace,
d) povodňové komisi projednat možná drobná vylepšení v povodňové situaci města dle tohoto materiálu. 
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 318/02

K bodu č. 3/ Majetkové otázky 
1. Směna pozemků v Ohrazenicích

RM schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 98/51 a 98/45, k.ú. Ohrazenice s doplatkem za rozdíl 
výměr ve výši 500,- Kč/m2 a ukládá OSM  předložit tuto otázku na jednání ZM. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 319/02

2. Směna pozemků dotčených stavbou silnice I/10    
RM projednala záměr směny pozemků na Daliměřicích ve vlatnictví rodiny Pekařových dotčených 

stavbou silnice I/10 za pozemky v k.ú. Malý Rohozec. RM ukládá zveřejnit dvě varianty tohoto záměru 
dle projednání a jejich předložení  na jednání ZM. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 320/02

3. Výkup pozemků pro přístupovou cestu Na stráni, Turnov
RM navrhuje ZM schvaluje záměr výkupu pozemků p.p.č. 3555/1 a 3554/5, k.ú. Turnov, které 

jsou součástí komunikace Na stráni za cenu 30,- Kč/m2. (hlasování 5/0/0)
usnesení RM č. 321/02

4. Pronájem pozemku v Hruboskalské ulici, Turnov
RM  schvaluje  pronájem  části  pozemku  p.č.  1703  o  výměře  50  m2 před  domem  čp.  512  v 

Hruboskalské ulici v Turnově jako zahrádku (2,50 Kč/m2/rok). (hlasování  5/0/0)
usnesení RM č. 322/02

5. Pronájem nebytových prostor v čp. 1276, Žižkova ul., Turnov
RM  ukládá  příspěvkové  organizaci  Městské  kino  v  Turnově  uzavřít  podnájemní  smlouvu  s 

Občanským sdružením Fokus na nebytové  prostory v objektu čp.  1276 v Žižkově  ulici.  Náklady na 
energie a služby spojené s užíváním pronajatých prostor bude hradit Město Turnov. (hlasování 5/0/0)

usnesení RM č. 323/02

6. Výběrové řízení na výměnu oken na Gymnáziu Turnov
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na výměnu oken na budově gymnázia, kde zvítězila 

firma DV, s.r.o., Liberec. (hlasování 5/0/0)
usnesení RM č. 324/02

7. Bytové zóny - řešení problému rozestavěného domu v koridoru obslužné komunikace (Károvsko)
RM projednala možné řešení vzniklé situace a schvaluje záměr výměny pozemku za vhodný na 

Károvsku bez finančního doplatku. (hlasování 5/0/0) 



usnesení RM č. 325/02

K bodu č. 4/ Rekonstrukce Střelnice 
RM jako valná hromada společnosti KCT, s.r.o. vzala na vědomí aktuální informace o průběhu 

akce  "Rekonstrukce  a  dostavba  KZ Střelnice"  a  souhlasí  se  zajištěním  geologického  průzkumu  dle 
návrhu. (hlasování 5/0/0)

usnesení RM č. 326/02

K bodu č. 5/ Reforma veřejné správy 
RM bere na vědomí současný stav připravenosti města na reformu veřejné správy k 1.1.2003, a to 

zejména  v  otázce  zabezpečení  jednotlivých  kanceláří  pro  přesun  úředníků.  RM  v  této  souvislosti 
schvaluje  udělení  výjimky  pro  dodavatele  stavebních  prací,  nábytku  a  vnitřního  vybavení  dle 
předloženého návrhu tak, aby nemuselo být konána interní výběrová řízení a mohly být zkráceny časové 
lhůty realizace potřebných opatření. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 327/02

K bodu č. 6/ Koncepce nemocnice 
1. Strategie rozvoje Městské nemocnice Turnov

RM  schvaluje  předloženou  strategii  rozvoje  Městské  nemocnice  Turnov  jako  podklad  pro 
vypracování  studie  řešení  rozvoje  nemocnice.  RM  ukládá  OSM  zabezpečit  poptávkové  řízení  na 
zpracovatele  studie  ve  smyslu  městské  směrnice  a  jmenuje  komisi  pro  výběr  zpracovatele  studie  ve 
složení: Ing. Sláma, MUDr. Hrubý, p. Sedlák, Ing. Sekanina, MUDr. Eckert, p. Kobosil. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 328/02

2. Stavební investice
RM projednala požadavky Městské nemocnice v Turnově na stavební investice v roce 2003 a 

ukládá p. Staňkové jejich zahrnutí do návrhu rozpočtu pro rok 2003 dle stanovených priorit. RM v této 
souvislosti  ukládá  OSM  zabezpečit  projektovou  dokumentaci  na  rekonstrukci  patra  chirurgie  a 
rekonstrukci porodnice a jmenuje komisi pro výběr zpracovatele studie ve složení: Ing. Sláma, MUDr. 
Hrubý, p. Sedlák, Ing. Sekanina, MUDr. Eckert, p. Kobosil. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 329/02

3. Úprava limitů hrubých mezd Městské nemocnice Turnov na rok 2002
RM schvaluje úpravu limitů hrubých mezd Městské nemocnice Turnov pro rok 2002 na částku 68 

mil. Kč. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 330/02

K bodu č. 7/ Činnost SVČDM 
RM projednala aktuální problematiku Střediska pro volný čas dětí a mládeže v Turnově a bere na 

vědomí zprávu o jeho činnosti. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 331/02

K bodu č. 8/ Organizační uspořádání školek 
RM ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve 

znění pozdějších změn a doplňků, odvolává s účinností k 31.12.2002:
- paní Zdeňku Svobodovou z funkce ředitelky organizační složky Města Turnova - Mateřské školy I. 
Turnov, 28. října 757, okres Semily,
- paní Janu Pernicovou z funkce ředitelky organizační složky Města Turnova - Mateřské školy II. 
Turnov, Alešova 1140, okres Semily,
- paní Květoslavu Hoškovou z funkce ředitelky organizační složky Města Turnova - 
Mateřské školy III. se speciální třídou Turnov, Bezručova 590, okres Semily,
- paní Mgr. Zdeňku Čihákovou z funkce ředitelky organizační složky Města Turnova - Mateřské školy 
IV. Mašov 85, okres Semily,
- paní Janu Brožovou z funkce ředitelky organizační složky Města Turnova - Mateřské školy V. se 



speciální třídou Turnov, Zborovská 914, okres Semily,
- paní Svatavu Dekányovou z funkce ředitelky organizační složky Města Turnova - Mateřské školy VI. 
Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily,
- paní Jarmilu Fibrichovou z funkce ředitelky organizační složky Města Turnova - Mateřské školy VII. 
Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily,
- paní Květu Loukotovou z funkce ředitelky organizační složky Města Turnova - Waldorfské mateřské 
školy Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily. 
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 332/02

RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na ředitelky nově zřízených příspěvkových organizací 
mateřských školek a jmenuje komise na tato výběrová řízení dle předloženého návrhu. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 333/02

K bodu č. 9/ Ostatní podněty a informace 
1. Nájem nebytových prostor - Základní škola Turnov-Mašov

RM schvaluje  smlouvu o nájmu nebytových  prostor  a  nemovitostí,  která  je  nedílnou součástí 
zřizovací listiny Základní školy Turnov-Mašov dle návrhu. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 334/02

2. Přesun pracovníka civilní služby
RM  schvaluje  přesun  jednoho  pracovníka  plnícího  si  civilní  službu  na  Hradě  Valdštejně  do 

Městské knihovny A. Marka v termínu od 1.11.2002 do 31.3.2003.    (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 335/02

3. Nákup vozidla městské hromadné dopravy ČSAD
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 100 tis. Kč na nákup městského autobusu pro firmu 

ČSAD Semily, a.s. za podmínky, že bude nákup realizován se státní dotací. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 336/02

RM v této souvislosti ukládá p. tajemníkovi a Ing. Roubíčkovi opětovně předložit na něekteré z 
příštích  jednání  RM problematiku  místní  hromadné  dopravy včetně  využití  tohoto  nového autobusu. 
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 337/02

4. Nákup nového vozidla na odpady a zimní údržbu pro TST, s.r.o.
RM schvaluje nákup nového vozidla na přepravu velkoobjemových kontejnerů a zimní údržbu pro 

TST, s.r.o. dle předloženého návrhu a ukládá předložit tento materiál na jednání ZM pro přijetí podmínek 
za ručení tohoto nákupu majetkem města. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 338/02

5. Audit Města Turnova
RM  schvaluje  za  vítěze  výběrového  řízení  na  zpracování  auditu  Města  Turnova  dle  návrhu 

finanční komise Ing. Schneiderovou dle podmínek ve výběrovém řízení.       (hlasování 5/0/1)
usnesení RM č. 339/02

6. Doplnění členů komise pro životní prostředí
RM doplňuje za členy této komise Ing. Šípošovou a Ing. Malou. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 340/02



V Turnově dne 15. října 2002

Ing. Milan Hejduk
       starosta

MUDr. Vladimír Eckert PhDr. Hana Maierová
       místostarosta        místostarostka


