
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 11. září 2002 

Nepřítomni: RNDr. Pelc, Ing. Sekanina
Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Povodně 2002

- průběh, nákup technických prostředků
2. Úkoly pro Ing. Fišera - informace

- pohled na stoletou vodu
- GIS, krizové řízení, pasport komunikací
- řešení Dolánek

3. Reforma veřejné správy
- umístění kanceláří a ostatních pracovišť
- vztah k okolním obcím, výhled finance 2002
- pasáž, úvod výpočetní technika

4. Sdružení Český ráj
- otázka jednatele

5. Bytové zóny
- druhé projednání, přijetí usnesení

6. Majetkové otázky
- VŘ, obalovna, ostatní

7. Městské vyhlášky
- vyhláška o reklamách, o poplatcích

8. Problematika školství
- personální otázky, hřiště v Turnově II.

9. Nakládání s odpady 2003
- základní východiska pro jednání ZM

10. 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/ Povodně 2002
RM vzala na vědomí informaci o průběhu povodní v roce 2002 a v této souvislosti:

a) schvaluje předložený materiál o potřebě nákupu technických prostředků pro hasičskou jednotku obce i 
činnost  povodňové  komise  a  ukládá  p.  Staňkové  zahrnutí  potřebného  finančního  objemu  do  návrhu 
rozpočtových změn 2002, (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 271/02
b) ukládá p. Černému zabezpečit v roce 2002 upravení odtoku vody z prostoru autobusového nádraží a 
realizovat uložení písku, přípravení zásobních pytlů pro protipovodňové potřeby a  instalaci násypky ve 
vhodném prostoru obhospodařovaném firmou TST Turnov, s.r.o., (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 272/02



c) ukládá Ing. Hejdukovi projednat s vedením Povodí Labe jejich neadekvátní a nedostatečný přístup k 
řešení zlepšení průtoku Jizery,  (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 273/02

d) ukládá Ing. Kanclířovi zohlednit hranici stoleté vody a možné nebezpečí jejího reálného navýšení v 
připravovaném regulačním plánu centra města, (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 274/02

e) ukládá Ing. Fišerovi do konce roku předložit aktualizaci povodňového plánu města. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 275/02

K bodu č. 2/ Úkoly pro Ing. Fišera
 Grafický informační systém a pasportizace

RM vzala na vědomí informaci o zavádění grafického informačního systému na městském úřadě a 
o vznikajících databázích pasportu komunikací a staveb. RM ukládá panu tajemníkovi, aby do konce roku 
předložil  na  jednání  RM  materiál  o  postupu  naplnění  připravených  pasportů  konkrétními  údaji  a  o 
způsobech  budoucího  každodenního  využití  kompletních   pasportů  ze  strany  pracovníků  městského 
úřadu. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 276/02

K bodu č. 3/ Reforma veřejné správy
1. Umístění jednotlivých odborů

RM schvaluje umístění jednotlivých odborů Městského úřadu Turnov od roku 2003 na radnici, v 
čp.  84,  72,  26  a  27  dle  předloženého  návrhu.  RM ukládá  p.  tajemníkovi  předložit  na  příští  jednání 
finanční  náklady  spojené  s  přípravou  těchto  prostor  pro  budoucí  využití  a  předpokládaný  časový 
harmonogram úprav kancelářských prostor a následném přemístění pracovníků. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 277/02

2. Vztah k okolním obcím
RM projednala informaci o možnosti přiblížení státní správy k obyvatelům obcí ze spádové oblasti 

od roku 2003. RM schvaluje záměr přiblížení státní správy k obyvatelům, a to podle potřeb a konkrétních 
dohod  s  jednotlivými  starosty.  RM  ukládá  tajemníkovi  a  všem  vedoucím  odborů  dále  jednat  o 
podmínkách možných forem spolupráce. RM ukládá starostovi informovat o tomto rozhodnutí starosty 
jednotlivých obcí. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 278/02

3. Zajištění výkonu státní správy z hlediska výpočetní techniky
RM vzala  na  vědomí  zprávu o  zabezpečení  výpočetní  techniky  při  reformě  veřejné  správy a 

ukládá Bc. Rabasovi realizovat opatření dle předloženého návrhu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 279/02

4. Demolice pasáže a úprava zadních traktů čp. 2 - 4
RM  ukládá  OSM  zpracovat  projektovou  dokumentaci  a  provést  demolici  objektu  pasáže  za 

dodržení všech právních předpisů do konce února roku 2003 a zároveň předložit návrh dočasného využití 
do doby konečného řešení celého prostoru. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 280/02

RM ukládá ORM zadat zpracování studie návrhu řešení řešení pasáže a zadních traktů čp. 2 - 4 
včetně zpracování více možných alternativ a jejich předložení RM k projednání.(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 281/02

K bodu č. 4/ Sdružení Český ráj
RM projednala činnost Sdružení Český ráj v roce 2002 a aktuální úkoly pro nejbližší období. RM 



vzala na vědomí komplikovanou situaci způsobenou odchodem jednatelky Ing. Bičíkové. RM souhlasí s 
navrhovaným náhradním způsobem zajištění  činnosti  jednatele  do konce roku 2002. Způsob finanční 
úhrady bude řešen formou navýšení příspěvku města vůči Sdružení Český ráj, nebo formou samostatných 
smluv o provedení práce. Rozhodnutí o konkrétní formě  je v pravomoci  PhDr. Maierové. (hlasování 
7/0/0) 

usnesení RM č. 282/02

K bodu č. 5/ Bytové zóny
1. Personální obsazení a zabezpečení činnosti

RM po projednání schvaluje zabezpečení inženýrských a realitních činností vlastními pracovníky. 
V této  souvislosti  schvaluje  personální  obsazení  této  činnosti  na  městském úřadě  od  roku  2003 dle 
předloženého návrhu. (hlasování  7/0/0)

usnesení RM č. 283/02

2. Informační kampaň a pomoc zájemcům
RM  ukládá  ORM  projednat  a  zpracovat  do  konce  listopadu  materiál  "Pravidla  pro  podporu 

výstavby v nových územích a potřebné přístupy města". Uvedený materiál bude dále vhodnou formou 
distribuován mezi zájemce o výstavbu a další zainteresované subjekty. (hlasování  7/0/0)

usnesení RM č. 284/02

3. Rozdělení bytových zón na tři významová území
RM schvaluje  rozdělení  vymezených  území  na  tři  zóny dle  předložených  návrhů.  RM v této 

souvislosti ukládá ORM vymezit v připravovaném materiálu o pravidlech a podpoře výstavby odlišný 
přístup  města  v  těchto  třech  významově  odlišných  zónách.  Materiál  ukládá  předložit  ke  konečnému 
schválení do konce listopadu. (hlasování  7/0/0)

usnesení RM č. 285/02

4. Prioritní zaměření města, majetkové kroky
Rada města ukládá ORM a OSM zahájit:

a) veškeré  kroky  vedoucí  k  budoucímu  prioritnímu  využití  pozemků  města  k  zahájení  výstavby  v 
lokalitách  prodloužení  ulic  Luční,  Koněvova  a  Jeronýmova  a  v  prostoru  za  Lidickou  ulicí.  Systém 
zabezpečení této činnosti by měl být obdobný jako v prostoru bývalých kasáren, tedy majetkové zcelení 
pozemků, zainvestování území a prodej pozemků za cenu, která bude zahrnovat vynaložené náklady na 
investiční činnost,

b) majetkové kroky a projednávání konkrétního řešení možné zástavby vícepodlažními domy se státní 
dotací v oblasti nad sídlištěm Výšinka a podél centrální komunikace na Hruštici. 

c) majetkové kroky k získání pozemků pod budoucími páteřními komunikacemi. 
(hlasování  7/0/0)

usnesení RM č. 286/02

5. Projekční příprava
RM ukádá ORM vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na páteřní a 

prioritní komunikace včetně inženýrských sítí dle předloženého návrhu.
(hlasování  7/0/0)

usnesení RM č. 287/02

6. Finanční otázky
RM  ukádá  Ing.  Kanclířovi  zabezpečit  do  konce  listopadu  předložení  kompletního  návrhu 

příslušných finančních výnosů a výdajů v roce 2003 a výhledu vlivu na rozpočet města v letech  2004 a 
2005. (hlasování  7/0/0)

usnesení RM č. 288/02



7. Legislativní otázky, technické podklady a  spolupráce s ostatními subjekty
Rada města ukládá:

a) příslušným odborům a organizacím připravit  formy potřebných smluvních vztahů v budoucnosti  a 
konkrétní technické podmínky pro zadání projekčním firmám,

b) ORM  projednat  do  konce  listopadu  investiční  záměry  pro  nejbližší  roky  s  příslušnými  správci 
inženýrských sítí. 
(hlasování  7/0/0)

usnesení RM č. 289/02

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1. Výběrové řízení na dodavatele akce "Parkoviště nemocnice Turnov" - schválení výběru dodavatele       

RM  schvaluje  výsledek  výběrového  řízení  na  akci  "Parkoviště  nemocnice  Turnov".  Jako 
dodavatele schvaluje dle výsledku výběrového řízení firmu Silnice, a.s., Jičín. 
(hlasování 7/0/0) 

usnesení RM č. 290/02

2. Výběrové řízení na dodavatele akce "Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Dolánkách"
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Dolánkách". 

Jako dodavatele schvaluje dle výsledku výběrového řízení firmu Hopst, s.r.o., Praha. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 291/02

3. Podnájem  nebytových prostor v čp. 27 v ul. 5. května, Turnov
RM schvaluje podnájem nebytových prostor v objektu čp. 27 v ul. 5. května v Turnově  - prodejna 

družstva Granát DUV Turnov dle návrhu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 292/02

4. Oznámení o změně nájemce nebytových prostor v čp. 904 a čp. 927 Alej legií v Turnově - “Restaurace 
a ubytovna  Šetřilovsko”

RM bere na vědomí změnu nájemce formou odkoupení firmy od současného nájemce v objektu 
čp. 904 a čp. 927 Alej legií - “Restaurace a ubytovna Šetřilovsko”, kdy od  1.10.2002 je novým nájemcem 
pan Oldřich Tomášek. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 293/02

5. Pronájem pozemku - bývalé škvárové fotbalové hřiště
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3610/4, k.ú. Turnov pro Atletický klub Turnov za 1,- 

Kč/rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že pokud bude nájemní vztah ukončen dříve než za 10 let z 
rozhodnutí města, bude z naší strany atletickému klubu vrácena poměrná částka vynaložená na vstupní 
úpravu tohoto prostoru. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 294/02

6. Prodej zbytkového pozemku v ul. J. Palacha
RM navrhuje ZM schválit prodej zbytkového pozemku p.č. 1702  v ul. J. Palacha za cenu 210,- 

Kč/m2. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 295/02

7. Přidělení bytu rozhodnutím RM
RM odkládá rozhodnutí o přidělení bytu č. 2 v domě čp. 26, ul. 5. května, Turnov na lednové 

jednání. (hlasování 5/2/0)
usnesení RM č. 296/02

8. Řešení bytu p. Herouta
RM schvaluje odepsání pohledávky p. Heroutovi za úhradu soudního řízení ve výši    1 tis. Kč dle 



předloženého návrhu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 297/02

9. Obalovna živičných směsí 
RM projednala otázku přípravy výstavby obalovny živičných směsí v areálu Vesecko a schvaluje 

předložený postup města v této otázce. Vlastní pronájem pozemku na zřízení obalovny bude bez ohledu 
na výsledek posouzení vlivu na životní projednávat budoucí RM    i ZM. (hlasování 5/2/0)

usnesení RM č. 298/02
 

RM po projednání rozhodla, že činnosti související  s posouzením vlivu na životní prostředí za 
podmínek dle předloženého návrhu může zahájit firma STRABAG, a.s., Praha. (hlasování 5/2/0)

usnesení RM č. 299/02

K bodu č. 7/ Městské vyhlášky
1. Vyhláška o poplatku z ubytovací kapacity

RM doporučuje ZM schválit  obecně závaznou vyhlášku o poplatku z ubytovací  kapacity.  RM 
ukládá předložit návrh na jednání ZM včetně připomínek z jednání. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 300/02

2. Vyhláška o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt včetně úprav vzešlých z jednání. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 301/02

RM ukládá zavést do vyhlášky povinnost ubytovatele:
a) evidovat uhrazení každého poplatku na příjmovém dokladu,

b) průkazně doložit speciální evidenci ubytovaných, kteří jsou ubytováni z jiného důvodu než z důvodu 
rekreace. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 302/02

3. Vyhláška o informačních, reklamních a propagačních zařízeních
RM  doporučuje  ZM  schválit  obecně  závaznou  vyhlášku  o  informačních,  reklamních  a 

propagačních zařízení včetně úprav vzešlých z jednání. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 303/02

K bodu č. 8/ Problematika školství
1. Hřiště u ZŠ, ul. 28. října

RM projednala provozování hřiště u ZŠ, ul. 28. října a nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 

2. Personální otázky
Rada města:

a) odvolává s účinností k 31. 12. 2002 Mgr. Stanislavu Šmucrovou z funkce ředitelky organizační složky 
města - Základní školy IV. Turnov-Mašov, (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 304/02

b) jmenuje s účinností k 1. 1. 2003 paní Mgr. Stanislavu Šmucrovou do funkce ředitelky příspěvkové 
organizace - Základní škola Turnov-Mašov, (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 305/02

c) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele organizace Mateřské školy Turnov 
ve složení: PhDr. Maierová - předsedkyně komise,  p. Krpatová, Bc. Janatová, Mgr. Dědečková, Mgr. 



Stránská, p. Hošková. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 306/02

K bodu č. 9/ Nakládání s odpady 2003
RM  projednala  problematiku  nakládání  s  odpady  od  roku  2003  a  ukládá  Ing.  Šípošové  po 

projednání předložit kompletní otázku na jednání ZM včetně připomínek z jednání.  (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 307/02

K bodu č. 10/ Ostatní
1. Krizové řízení města

RM ukládá p. Hovorkovi, aby monitoroval situaci v oblasti zákonných podmínek a připravil na 
jednání RM do konce března roku 2003 návrh na konečné vyhotovení krizového plánu, tj. soubor všech 
opatření k řešení krizových situací v Turnově. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 308/02

2. Odpisový plán Střediska pro volný čas dětí a mládeže (SVČDM)
RM ruší odpisový plán SVČDM platný od 1.7.2002 a schvaluje nový odpisový plán příspěvkové 

organizaci SVČDM dle předloženého návrhu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 309/02

3. Darování movitého majetku hradu Valdštejn
RM  schvaluje  darování  movitého  majetku  Města  Turnov  pro  příspěvkovou  organizaci  Hrad 

Valdštejn  dle návrhu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 310/02

4. Zvýšení počtu bytových jednotek v ZSST 
RM  schvaluje  záměr  rekonstrukce  podkroví  penzionu  pro  důchodce  (DPD),  Žižkova  2047  a 

ukládá OSM  zajistit zpracování projektové dokumentace. RM současně ukládá OSM a Ing. Tomáškové 
připravit obdobnou možnost zvýšení počtu bytů v pečovatelském domě na Výšince. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 311/02

5. Problematika počtu zaměstnanců v Domě důchodců Pohoda
RM  schvaluje  navýšení  počtu  pracovníků  o  dvě  osoby  z  důvodu  nezbytného  zabezpečení 

požadovaných činností. (hlasování 6/1/0)
usnesení RM č. 312/02

V Turnově dne 16. září 2002

                                                                     Ing. Milan Hejduk
                                                                          starosta

                         MUDr. Vladimír Eckert                                          PhDr. Hana Maierová
                                místostarosta                                                          místostarostka


