
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 24. července 2002 

Přítomni: všichni členové RM dle prezenční listiny

Program:
1. Odbor rozvoje města 
       - regulační plán centra města
       - stavební uzávěry, aktuality
       - výstavba I/10
2. Majetkové otázky
       - bazének v přednádražním prostoru
       - ostatní
3. Koncepce školek
       - právní subjektivita
4. Finanční otázky
       - úspory nákladů, ostatní
5. Řízení městských organizací
6. Otázky chodu městského úřadu 
       - náměty z pohovorů,  
       - reforma veřejné správy
7. Klub v Jiráskově ulici
       - vyhláška města
8. Rekonstrukce Střelnice
9. Ostatní
       - informační publikace 2003
       - 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/ Odbor rozvoje města
1. Regulační plán č. 3 - Centrum města

RM bere na vědomí informaci ORM o zpracování průzkumů a rozborů ve zmiňované lokalitě. 
Provedené činnosti budou podkladem pro přípravu základního materiálu - zadání regulačního plánu, který 
bude předložen na jednání ZM  v předpokládaném termínu v únoru 2003. 

RM  ukládá  ORM  zabezpečit  maximální  možnou  informovanost  veřejnosti,  a  to  formou 
sdělovacích  prostředků  i  formou  vývěsních  tabulí.  RM  ukládá  odborným  komisím  RM,  aby  v 
dostatečném časovém termínu  projednaly získané  materiály  a  přijaly  potřebná  usnesení,  které  budou 
zahrnuty do materiálu na projednání v ZM. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 224/02



2. Stavební úzávěry, aktuality
a) RM schvaluje  Nařízení  města  č.  68/2002  o  stavební  uzávěře  na  území,  pro  které  se  zpracovává 
Regulační plán č. 3 - Centrum města. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 225/02

b) RM vydává Nařízení města č. 69/2002 o stavební uzávěře na území okrajových částí, která nejsou 
pokryta platným Územním plánem sídelního útvaru Turnov. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 226/02

c) RM  ukládá  tajemníkovi  úřadu  Ing.  Šmirausovi,  aby  zabezpečil  rozhodnutí  RM  ve  smyslu,  že 
faktického  účastníka  za  Město  Turnov  v  případě  správního  řízení  pro  udělení  výjimky  z  nově 
vyhlášených stavebních uzávěr bude plnit RM po možném projednání v komisi pro rozvoj města a správu 
majetku. (hlasování 5/4/0)

usnesení RM č. 227/02

3. Výstavba silnice I/10
RM projednala současnou situaci v otázce přípravy silnice I/10 a probíhajícím výkupu pozemků 

pro tuto výstavbu. RM schvaluje navržený přístup města při pomoci v řešení výkupů  dle předloženého 
materiálu  s  doplněním  možnosti  výměny  materiálem  charakterizovaných  pozemků  ve  vlastnictví 
privátních osob za pozemky města. Podmínkou možné výměny je současné dodržení odpovídající kvality, 
velikosti a shodné charakteristiky vyměňovaných pozemků z pohledu územního plánu. (hlasování 5/3/1)

usnesení RM č. 228/02

RM ukládá p.Těhníkové spolupracovat se stáním investorem ve smyslu dohodnutého postupu a 
předkládat MZ k odsouhlasení případné majetkové kroky města. (hlasování 8/0/1) 

usnesení RM č. 229/02

K bodu č. 2/ Majetkové otázky
1. Bazének v přednádražním prostoru

RM ukládá OSM provést výběrové řízení na řešení dle návrhu, který předložil architekt města Ing. 
arch. Šonský. Současně s tímto návrhem  však požaduje zahrnout do řízení i druhou variantu, podle níž 
bude obnoven bazének v dnešní podobě s doplněním o kvalitní oběh vody. (hlasování 7/0/2)

usnesení RM č. 230/02

2. Majetkové řešení areálu fotbalového oddílu 
RM schvaluje záměr odkoupení majetku FC Agro Turnov, na který je vyhlášen konkurz, za kupní 

cenu 1 mil. Kč a ukládá OSM učinit příslušné kroky k vyjádření tohoto záměru. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 231/02

3. VŘ - stavební úpravy sociálního zařízení a šaten v I. MŠ, 28. října
RM schvaluje výsledek výběrového řízení, v němž zvítězila firma Palestav, Doubrava. (hlasování 

9/0/0)
usnesení RM č. 232/02

K bodu č. 3/ Koncepce školek
RM schvaluje záměr zřízení jedné příspěvkové organizace s právní subjektivitou ze současných 

osmi školek, které mají statut organizační složky obce.

RM v této souvislosti ukládá p. Brožovi vyhlásit výběrové řízení na ředitele budoucí organizace a 
předložit na jednání ZM potřebné materiály ke konečnému odsouhlasení. (hlasování 8/1/0)

usnesení RM č. 233/02

K bodu č. 4/ Finanční otázky



1. Zdravotně sociální služby Turnov - použití rezervního fondu
RM schvaluje  použití  rezervního  fondu v této  organizaci  do výše 643 tis.  Kč na financování 

běžných výdajů potřebných při zahájení provozu nového domova důchodců. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 234/02

2. Zdravotně sociální služby Turnov - nákup mycího stroje
RM schvaluje nákup  mycího podlahového stroje pro tuto organizaci  dle předloženého návrhu. 

(hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 235/02

3. Návrh úspory běžných výdajů v roce 2003
RM projednala možný vývoj snížení  běžných výdajů rozpočtu města  v roce 2003 a ukládá p. 

Staňkové předložení tohoto materiálu na nejbližší jednání ZM. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 236/02

K bodu č. 5/ Řízení městských organizací
1. Požadavky na činnost organizací ze strany města

RM ukládá všem dozorčím radám městských organizací typu s.r.o. a příspěvkových organizací, 
odborům městského úřadu a komisím rady města projednat do 30.12.2002 společenskou objednávku ze 
strany města vůči městem řízeným organizacím. Tento materiál by měl sloužit k doprojednání budoucím 
řídícím orgánům města. Měl by zejména obsahovat jasnou specifikaci hlavního záměru činnosti, finanční 
úkoly  vůči  organizaci,  rozvojové  úkoly   organizace,  vymezení  vzájemných  vztahů  k  úřadu  a  jiným 
organizacím, systém řešení aktuálních úkolů, atd. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 237/02

2. Finanční řízení městských organizací
RM ukládá Ing. Šmirausovi vyhlásit výběrové řízení na finančního ředitele Městského úřadu v 

Turnově s cílem zabezpečit finanční řízení města a městských organizací pro další funkční období. RM 
ukládá Ing.Šmirausovi začlenění této funkce do nového organizačního uspořádání městského úřadu od 
příštího  roku  s  cílem,  aby  byl  její  význam  v  organizačním  řízení   na  požadované  vysoké  úrovni. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 238/02
3. Kontrola ze strany dozorčích rad

RM  ukládá  dozorčím  radám  městských  organizací  aby  v  roce  2002  realizovaly  namátkové 
kontroly na specifická témata po projednání jejich námětů s odborem kontroly.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 239/02

K bodu č. 6/ Otázky chodu městského úřadu
1. Reforma veřejné správy a její vliv na organizační uspořádání 

RM projednala  první  informaci  pana tajemníka  o možné nové organizační  struktuře úřadu po 
rozšíření  odborů,  o  počtu  zaměstnanců  na  dnešních  jednotlivých  odborech  vlivem  reformy  veřejné 
správy, o předpokládaném obsazení funkcí vedoucích odborů a řešení kancelářských prostorů pro nové 
kapacity. RM ukládá Ing. Šmirausovi předkládat na každé další jednání do konce tohoto roku  aktuální 
informace k projednání a k přijetí potřebných usnesení. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 240/02 

RM ukládá Ing. Šmirausovi předložit ve vhodném termínu na jednání RM informaci o nových 
odsouhlasených zákonných normách, které přináší reforma veřejné správy. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 241/02

2. Realizace investic
RM projednala otázku organizačního začlenění pracovníků v oblasti realizace investic. RM ukládá 



Ing. Šmirausovi předložit tento bod na příští jednání s možným písemným doplněním o informace, které 
budou potřebné ke konečnému rozhodnutí. (hlasování 8/0/0) 

usnesení RM č. 242/02

3. Kontrolní činnost jednotlivých odborů
RM  ukládá  odboru  kontroly  zpracovat  seznam  veškerých  kontrolních  činností  ze  strany 

jednotlivých odborů a po projednání jejich účinnosti informovat do konce září letošního roku RM o jejich 
provádění, výsledcích, závěrech, popř. personálních problémech (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 243/02

4. Výstupy z pohovorů vedení města s vedoucími odborů 
RM doporučuje panu tajemníkovi zabezpečit podle aktuálních možností závěry pod body 1) - 8) 

dle předloženého materiálu, a to včetně rozšíření činnosti komise pro občanské záležitosti od r. 2003. RM 
ukládá panu tajemníkovi předložit do konce října letošního roku materiál o zlepšení činnosti úřadu v této 
otázce, což například představuje opětovné zavedení vítání občánků, zlepšení postoje města vůči různým 
výročím a akcím ve městě. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 244/02

5. Evidence majektu města
RM ukládá OSM předložit do konce října na jednání RM materiál o evidenci majetku města, a to z 

pohledů na připravenosti pro kvalitní průběh výkonu auditu města,  řádné evidence kompletního majetku 
města na všech potřebných úrovních, potřebách při jeho aktuální správě, atd. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 245/02 

K bodu č. 7/ Klub v Jiráskově ulici - vyhláška města
Vyhláška města o ochraně před nadměrným hlukem a vibracemi

RM projednala návrh vyhlášky města o ochraně před nadměrným hlukem a vibracemi a ukládá 
panu Hovorkovi její předložení ZM k projednání. RM nedoporučuje přijetí této vyhlášky z důvodu,  že 
vyhláška neřeší hlavní konflikty, které vznikají na veřejném prostranství v nočních hodinách a z důvodu, 
že  otázku  hluku  a  vibrací  řeší  již  dnes  zákonná  legislativa  a  její  dozor  podléhá  státním  orgánům. 
(hlasování 6/1/1)

usnesení RM č. 246/02

K bodu č. 8/ Rekonstrukce Střelnice
1.Úprava  projektové dokumentace

RM projednala  a  posoudila  aktuální  zprávu  o  vývoji  stavby KZ Střelnice.  V této  souvislosti 
souhlasí  s  nutností  zpracování  změny PD vyvolané  nepředvídatelnými  geologickými  podmínkami  při 
zajištění stavební jámy. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 247/02

2. Smluvní vztahy 
RM v souvislosti s úpravou projektové dokumentace souhlasí s ukončením smluvního vztahu s 

generálním projektantem firmou Design 4, v.o.s.,  Turnov a ukládá PhDr. Maierové předložit  aktuální 
informace o ukončení tohoto smluvního vztahu na příštím jednání. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 248/02
 
3. Jednání valné hromady KCT, s.r.o. o dalším postupu

RM, jako mimořádná valná hromada KCT, s.r.o.,  pověřuje jednatele  p.Feštra,  aby projednal a 
uzavřel  smlouvu s firmou NěmecPolák,  spol.  s r.o.,  Praha na nezbytné  zpracování  změny projektové 
dokumentace vyvolané složitými geologickými podmínkami při zajištění stavební jámy, včetně převzetí 
záruk za veškerou PD akce a provádění autorského dozoru po celou dobu stavby KZ Střelnice. VH ukládá 
jednateli předkládat průběžně aktuální informace o probíhajících projekčních pracích a znovuobnovení 
stavebních činností.(hlasování 6/2/0)

usnesení RM č. 249/02



K bodu č. 9/ Ostatní
1. Informační publikace 2003

RM schvaluje realizaci publikace "Turnov známý a neznámý" v roce 2003 ze strany Kulturního 
centra Turnov, s.r.o. dle předložené nabídky. Publikace by měla mít obdobný charakter jako publikace 
vydaná  v  roce  1998.  RM  ukládá  vedení  města  spolupracovat  s  organizací  na  přípravě  publikace. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 250/02

2. Příprava sportovního areálu v Maškově zahradě
RM vzala na vědomí informaci o dokončení rozhodovacích kroků při úpravě  studie sportovního 

areálu ze strany zástupců Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji a samotného mecenáše. Konečná studie 
bude dokončena do konce září 2002 a poté bude projednávána v režimu, který bude v nejbližší době 
projednán se zástupci Nadace.

V Turnově dne 30. července 2002

              

Ing. Milan Hejduk           Ivan Boháč
        starosta člen Rady města Turnova


