
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 21. srpna 2002 

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

Program:
1. Městské hřbitovy

- legislativa, evidence, poplatky
- ostatní

2. Reforma veřejné správy
- převzetí zaměstnanců od OkÚ
- stanovení vedoucích odborů
- výběrová řízení, převzetí majetku
- aktuální informace

3. Chod MÚ
- investiční kompetence
- ostatní

4. Rekonstrukce Střelnice
- aktuální otázky

5. Bytové zóny
- otázka přístupu města

6. Majetkové otázky
7. Městská teplárenská Turnov, s.r.o.

- cena tepla, nájemní vazby
8. Údolí Stebénky

- sport. a oddychová zóna
- smíšené území

9. Infrastruktura v okrajových částech města 
10. Správa pohledávek
11. Ostatní 

- informace, povodně, RTT, dopravní značení 
- Trávnice, podněty členů RM

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/ Městské hřbitovy
RM projednala otázky o provozování hřbitovů v Turnově. RM v této souvislosti:

1) schvaluje Řád pohřebiště platný pro hřbitovy na katastru města Turnova dle předloženého návrhu,
2) uděluje  TST,  s.r.o.,  plnou  moc  k  uzavírání  nájemních  smluv  mezi  občanem  a  TST,  s.r.o.  dle 
předloženého návrhu,
3) schvaluje smlouvu o provozování pohřebiště mězi Městem Turnov a TST, s.r.o. dle návrhu.
(hlasování 7/0/0)



usnesení RM č. 251/02
 

Dále RM ukládá  p. jednateli TST, s.r.o., aby do konce listopadu předložil:
1) výstupy z probíhajícího prověření evidence hrobů a návrh případného řešení neplatičů,
2) návrh nového zpoplatnění nájmu hrobových míst, který bude vycházet z předložené kompletní 
kalkulace nákladů na hřbitovech,
3) návrh možností  využití  kaple ve spodní části  hlavního hřbitova na kolumbárium včetně finančního 
vyjádření,
4) řešení spodní části Mariánského hřbitova v návaznosti na smuteční síň po projednání s OSM a ORM,
5) řešení systému sběru odpadů a zabezpečení informačních tabulí na hřbitovech.
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 252/02

K bodu č. 2/ Reforma veřejné správy
RM  projednala  návrh  nového  organizačního  uspořádání  úřadu  od  příštího  roku.  RM  v  této 

souvislosti :

1) stanovuje  počet  pracovníků  zařazených  do  Městského  úřadu  Turnov  s  účinností  k  1.1.2002  na 
maximální počet 135 a ukládá p. tajemníkovi zvážit jeho postupné naplňování, s cílem úspory finančních 
prostředků a ověření skutečné potřebnosti počtu pracovníků na jednotlivých odborech,
2) schvaluje organizační strukturu Městského úřadu Turnov od 1.1. 2003 dle předloženého návrhu.
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 253/02

RM současně přijala následující opatření:
1) ruší s účinností k 31. 12. 2002 odbor výpočetní techniky,
2) zřizuje s účinností k 31. 12. 2002 odbor dopravní, odbor správní a jako oddělení kancelář tajemníka,
3) odvolává s účinností k 31. 12. 2002 z funkce vedoucího odboru výpočetní techniky Bc. Rabase, z 
funkce vedoucího odboru vnitřních věcí p. Hovorku, z funkce vedoucího odboru kontroly p. Mochala,
4) jmenuje s účinností k 31. 12. 2002 vedoucím odboru vnitřních věcí p. Mochala, 
5) jmenuje s účinností k 31.12.2002 vedoucím správního odboru p. Hovorku,
6) jmenuje s účinností od 31. 12 . 2002 vedoucím odboru kontroly p. Dudovou,
7) ukládá  tajemníkovi  vyhlásit  výběr  na  obsazení  funkcí   vedoucího  dopravního  odboru,  vedoucího 
odboru cestovního ruchu a vedoucího kanceláře tajemníka tak, aby tato místa byla obsazena nejdéle k 1. 
12. 2002,
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 254/02

K bodu č. 3/ Chod MÚ
RM po projednání rozhodla, že zachová shodné zabezpečení  investičních akcí jako doposud v 

rozdělení OSM a ORM. RM ukládá p. tajemníkovi, aby ve spolupráci s vedoucími  zabezpečil zkvalitnění 
personálního obsazení těchto pracovišť. (hlasování 5/2/0)

usnesení RM č. 255/02

K bodu č. 4/ Rekonstrukce Střelnice
RM schvaluje v návaznosti na své usnesení č. 248/02 dodatek č. 4 smlouvy o dílo na zhotovení 

projektu stavby v předloženém znění.  Tímto  bude ukončen smluvní  vztah  s  firmou Design 4,  v.o.s., 
Turnov. (hlasování 6/0/1)

usnesení RM č. 256/02

RM vzala na vědomí informaci p. Feštra o současném postupu výstavby a zajištění nutné změny 
projektové dokumentace.



K bodu č. 5/ Bytové zóny
RM projednala materiál o přístupu města k rozvoji bytových zón Turnov - Hruštice, Károvsko, 

Vrchhůra, Durychov, Na Kamenci. RM bude pokračovat v projednávání materiálu na příštím jednání, kde 
budou přijata potřebná usnesení. 

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1. Výpůjčka pozemku pro výstavbu garáže Záchranné služby Turnov

RM schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1244/1 v k.ú. Turnov do 31. 12. 2003 pro Záchrannou službu 
Turnov na výstavbu garáží. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 257/02

2.  Synagoga, p. Procházka - p. Pokorný
RM schvaluje zakotvení podmínky přidělení náhradního bytu ve smluvních vztazích při výměně 

domu čp.  479 se st.  p.  375 za synagogu se st.  p.  374 v Turnově.  RM ukládá bytové komisi  zajistit 
odpovídající náhradní byt pro nájemníka bytu z druhého nadzemního podlaží domu čp. 479, Turnov ve 
vzájemně projednaném termínu. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 258/02

3. Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Parkoviště nemocnice, Turnov"
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Parkoviště nemocnice, Turnov" a 

jmenuje výběrovou komisi ve složení: MUDr. Berndt, p. Sedlák, p. Preisler, p. Těhníková, p. Kobosil. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 259/02

4. Kruhová křižovatka u Kudrnáčových hodin
RM  schvaluje  realizaci  akce  řešení  kruhové  křižovtky  u  Kudrnáčových  hodin  společně  s 

Ředitelstvím silnic  a  dálnic  České  republiky  dle  předloženého  návrhu a  ukládá  Ing.  Hejdukovi  a  p. 
Těhníkové zabezpečit  potřebné kroky k realizaci včetně úhrady odpovídající části nákladů. (hlasování 
7/0/0)

usnesení RM č. 260/02

K bodu č. 7/ Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
RM projednala  kalkulaci  ceny tepelné energie  a schvaluje její  tvorbu a výši  dle předloženého 

návrhu s úpravou při projednání. Konečný návrh bude doložen do zápisu z jednání. 
Mezi základní výstupy z projednání lze zejména zařadit následující skutečnosti: cena pro novou 

topnou  sezónu  zůstane  beze  změny,  mění  se  metodika  stanovení  ceny  na  zálohové  a  konečné  po 
vyúčtování,  v  kalkulaci  ceny  jsou  zohledněny  probíhající  majetkové  úpravy a   zisková  přirážka  dle 
příslušných předpisů. 
 (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 261/02

RM projednala návrh úhrady splátky kupní ceny nájemného a předložený záměr schvaluje. RM 
projednala osnovu nájemní smlouvy a ukládá OSM vypracovat nájemní smlouvu v plném znění tak, aby 
byla uzavřena s účinností od 1. 9. 2002. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 262/02

K bodu č. 8/ Údolí Stebénky
RM projednala koncepční možnosti využití lokalit podél toku Stebénky. V této souvislosti RM 

ukládá:

1) ORM
a) zpracovat studii řešení využití území pro volnočasové aktivity a zónu oddechu mezi areálem Střelnice 
a lyžařským vlekem ve smyslu předloženého materiálu,
b) zpracovat projektovou dokumentaci na dokončení komunikačního propojení za smuteční síní,



c) vyřešit v rámci výstavby smuteční síně úpravu spodní části areálu hřbitova,
d) vyřešit  v rámci  projednávání regulačního plánu centra  města  a projektové dokumentace Sobotecké 
ulice napojení prostoru dřívějšího areálu technických služeb,

2) OŽP
a) projednat v komisi pro životní prostředí zadání řešení toku Stebénky,
b) získat informace o možných dotačních titulech,
c) spolupracovat s ORM při vlastní tvorbě zadání a vypracování studie využití území pro volnočasové 
aktivity,

3) OSM
a) projednat možnosti výkupu pozemků pro klíčové záměry města ve smyslu předloženého materiálu a 
budoucí zpracování studie.
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 263/02

K bodu č. 9/ Infrastruktura v okrajových částech města
RM schvaluje  zpracování  projektové  dokumentace  na  výstavbu  vodovodu  v  oblasti  Mokřiny, 

Kadeřavec,  Hamáčkův  kout,  Myšina  a  část  Durychova  a  plynofikace  v  oblasti  Mokřiny,  Kadeřavec, 
Hamáčkův kout.  RM ukládá Ing.  Hejdukovi  projednat  možnosti  realizace  v příštích  letech  s  tím,  že 
vzhledem k odlehlosti  území  bude zabezpečena  spoluúčast  vlastníků  nemovitostí  v  těchto  lokalitách. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 264/02

K bodu č. 10/ Správa pohledávek
RM ukládá Ing. Šmirausovi a p. Staňkové předložit na říjnové jednání RM ucelený materiál o 

správě městských pohledávek ve smyslu předloženého materiálu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 265/02

K bodu č. 11/ Ostatní
1. RTT

RM projednala  návrh RNDr.  Pelce  na zajištění  informovanosti  veřejnosti  formou televnizního 
vysílání, a to do konce roku 2002. RM ukládá p. tajemníkovi, aby v mimořádném bodě jednání na ZM 
předložil návrh na financování televize do konce roku 2002 dle dřívějších zvyklostí s doplněním úhrady 
prezentace volebních stran před komunálními volbami. (7/0/0)

usnesení RM č. 266/02

2. Povodně
RM ukládá  předložit  na  příští  jednání  p.  Černému  zprávu  o  povodních  s  řešením  možných 

zlepšení přístupu ze strany města. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 267/02

Současně vzala RM na vědomí informaci vedení města, že bude na jednání ZM předložen materiál 
finanční pomoci města vybranému subjektu.

3. Dopravní značení na Koňském trhu
RM ukládá OSM zabezpečit změnu dopravního značení ve smyslu možnosti průjezdu osobních 

automobilů oběma směry a nákladních pouze směrem jedním. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 268/02

4. Užití městského znaku
RM  ve  smyslu  čl.  IX  vyhlášky  č.  41/1997,  o  používání  městských  symbolů,  povoluje  užití 

městského  znaku  na  kolekci  samolepek  Patriot  firmě  NEVEL  GRAFIK  -  Roman  Paseka,  Trutnov. 
Poplatek za užití stanovuje ve výši 3.000,- Kč. (hlasování 7/0/0)



usnesení RM č. 269/02

5. Civilní služba na ZŠ, Skálova ul. a ZŠ Mašov
RM souhlasí  s  nástupem jednoho pracovníka  plnícího  si  civilní  službu  na  ZŠ,  Skálova  ul.  s 

termínem od 2. 9. 2002. RM souhlasí s nástupem jednoho pracovníka plnícího si civilní službu na ZŠ 
Mašov s termínem od 19. 8. 2002. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 270/02

V Turnově dne 26. srpna 2002

                                                                     Ing. Milan Hejduk
                                                                          starosta

                         MUDr. Vladimír Eckert                                          PhDr. Hana Maierová
                                místostarosta                                                          místostarostka


