
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 10. července 2002 

Nepřítomni: Ivan Boháč, Mgr. Petr Haken, RNDr. František Pelc
Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny

Program:
1. Kulturní centrum Turnov s.r.o.

- zpráva za rok 2001, aktuální otázky
2. Finacování městské knihovny
3. Školky, škola v Mašově

- forma organizace
4. Městská kronika
5. Koncepce sociální politiky
6. Majetkové otázky

- Vesecko - pozemky, č.p.
- VŘ, údržba komunikací

7. Městská teplárenská Turnov
- návrh majetkového řešení

8. Klub v Jiráskově ulici
9. Řízení městských organizací
10. Otázky chodu městského úřadu 

- náměty z pohovorů, reforma VS
- personální otázky

11. Ostatní
- informace a podněty

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/ Kulturní centrum Turnov, s.r.o.
RM, jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s.r.o.:

a) schvaluje výroční zprávu za období 12.9.-31.12.2001 včetně účetní uzávěrky,
b) schvaluje vypořádání zisku dle návrhu,
c) bere na vědomí zprávu o ovládající a ovládané osobě.  (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 194/02

RM bere na vědomí informaci o konečném vypořádání a ukončení činnosti městské příspěvkové 
organizace Turnovské kulturní středisko k 31.12. 2001. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 195/02

K bodu č. 2/ Financování městské knihovny
RM projednala problematiku financování městské knihovny a odkládá dořešení této problematiky 

na některé z příštích jednání RM s tím, že bude posouzeno celkové financování a ne jen požadované 
navýšení příjmové položky.  (hlasování 6/0/0)



usnesení RM č. 196/02

K bodu č. 3/ Mateřské školy, škola v Mašově
RM  projednala  základní  informaci  o  povinné  transformaci  mateřských  škol  na  příspěvkové 

organizace s právní subjektivitou  od roku 2003. RM odkládá rozhodnutí o konečné formě organizace na 
příští jednání RM po doplnění informací, které vyplynuly z diskuse. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 197/02

RM  schvaluje  záměr  řešení  právní  formy   základní  školy   v  Mašově  formou  zřízení  nové 
příspěvkové organizace.  RM ukládá panu Brožovi,  aby předložil  problematiku na jednání ZM včetně 
návrhu zřizovací listiny a po případném odsouhlasení tohoto kroku zabezpečil  konkrétní realizaci záměru 
.  (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 198/02

K bodu č. 4/ Městská kronika
RM schvaluje kronikářský zápis včetně jeho příloh pro rok 2001. RM ukládá tajemníkovi, aby 

zajistil jeho zveřejnění  na internetových stránkách města, a to jak  písemnou část,  tak i fotodokumentaci. 
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 199/02

K bodu č. 5/ Koncepce sociální politiky
RM projednala vizi  sociální  péče v oblasti  Turnova a ukládá její  předložení na jednání ZM s 

případným doplněním o projednávané okruhy na jednání RM. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 200/02

RM ukládá Bc.  Kocourové,  aby předložila  do konce září  2002 na jednání RM konečný návrh 
řešení objektu čp. 1001 a 1002 pro sociální účely. (hlasování 6/0/0) 

usnesení RM č. 201/02

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1. Komunikace

RM projednala další konkretizaci  investičních akcí  na komunikacích v letošním roce a schválila 
opravu komunikace v Nudvojovicích - I. etapa, řešení zastávky u III. ZŠ a rekonstrukci teplovodu v této 
oblasti. RM ukládá předložit na příští RM řešení bazénku v přednádražním prostoru ve variantách.  RM 
ukládá  současně  předložit  informaci  o  finančním  řešení  zastávky  u  III.  ZŠ  a  teplovodu  formou 
vícezdrojového financování. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 202/02

2. Rekonstrukce lávky na autobusovém nádraží
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci lávky na autobusovém nádraží,  kde 

zvítězila firma Vodohospodářské stavby Teplice, a.s. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 203/02

3. Výběrové řízení chodník sídliště u nádraží
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce chodník sídliště u nádraží". Jako 

dodavatele schvaluje firmu Žula, družstvo dlaždičů, Jenišovice. (hlasování 5/0/0)
 usnesení RM č. 204/02

4. Výběrové řízení 30 bj. , 1. máje, Turnov
RM schvaluje jako dodavatele této akce firmu První regionální stavební, s.r.o., Liberec s tím, že 

po posouzení průběhu hodnocení změnila výsledek výběrového řízení. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 205/02

5. CZ stavební holding, a.s.



RM  schvaluje  předložený  postup  při  realizaci  výstavby  30  bj.  1.  máje  Turnov  sdruženými 
prostředky a ukládá OSM předložit majetkové kroky na jednání ZM. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 206/02

6. Právní vztah k pozemkům města, funkčně příslušejících k domům SBD Turnov 
Rada města schvaluje:

aa) uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků s SBD Turnov pro dům čp. 1628, 1629, 1630 v ul. Fučíkova, 
Turnov na zastavěné pozemky st.p.č. 2252/5, 2252/21, 2252/22, k.ú. Turnov 

ab) uzavření smlouvy o nájmu pozemku na pozemek funkčně příslušející k tomuto domu p.č. 2252/4, k.ú. 
Turnov za cenu 2,- Kč/m2/rok s tím, že SBD bude pozemky užívat a také na své náklady udržovat, včetně 
příjezdové cesty,

ac) uzavření nájemní smlouvy na pozemky zastavěné garážemi v soukromém vlastnictví st.p.č. 2252/6, 
2252/7, 2252/8, 2252/9, 2252/10, 2252/11, 2252/12, 2252/13, 2252/14, 2252/15, 2252/16, 2252/17, 
2252/18, 2252/19, 2252/20, k.ú. Turnov za cenu 20,- Kč 
za m2/rok,   

ba) uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků s SBD Turnov pro dům čp. 1644 v ul. Fučíkova, Turnov na 
zastavěný pozemek st.p.č. 2253/4, k.ú. Turnov 

bb) uzavření smlouvy o nájmu pozemku na pozemky funkčně příslušející k tomuto domu p.č. 2253/3, 
2253/11, 2253/12, k.ú. Turnov za cenu  2,- Kč za m2/rok s tím, že SBD bude pozemky užívat a také na 
své náklady udržovat, včetně příjezdové cesty

bc) uzavření nájemní smlouvy na pozemky zastavěné garážemi v soukromém vlastnictví st.p.č. 2253/5, 
2253/6, 2253/8, 2253/9, 2253/10, k.ú. Turnov za cenu 20,- Kč/m2/rok,
    
c) prodej pozemků zastavěných domem čp. 1750 a 1751 v ul. J. Palacha,Turnov, st.p.č. 1797/3 a pozemků 
funkčně příslušejících k tomuto domu p.č.1797 (PK), k.ú. Turnov za cenu 100,- Kč/m2, tj. 66.700,- Kč 
pro SBD Turnov,
 
d) prodej pozemku zastavěného domem čp. 1875 v ul. Svobodova, Turnov, st.p.č 3405/7 a pozemku 
funkčně příslušejícího k tomuto domu p.č. 3405/6, k.ú. Turnov za cenu 100,- Kč/m2, tj. 82.700,- Kč pro 
SBD Turnov formou kupní a zástavní smlouvy s možností úhrady kupní ceny ve dvou splátkách, 1. 
splátka ve výši 30.000,- Kč při podpisu kupní a zástavní smlouvy, 2. splátka ve výši 52.700,- Kč do 
jednoho roku od podpisu kupní a zástavní smlouvy

ea) uzavření smlouvy o nájmu pozemků na pozemky p.č. 1213/4, 1213/7, k.ú. Turnov funkčně příslušející 
k domu č.p. 1612, ul. 5.května, Turnov s SBD Turnov za cenu 2,-         Kč/m2/rok s tím, že pozemky 
bude SBD užívat a na své náklady udržovat, včetně příjezdové cesty,        

eb) prodej pozemků zastavěných garážemi st.p.č. 1213/8, 1213/9, 1213/10 a 1213/11, k.ú. Turnov za cenu 
200,- Kč/m2 pro SBD Turnov,

g) prodej části pozemku p.č. 793/3 funkčně příslušejícího k domu čp. 267 v ul. Bezručova, Turnov za 
cenu 100,- Kč/m2, tj. cca 39.700,- Kč s možností úhrady kupní ceny ve dvou splátkách, 1. splátka ve výši 
20.000,- Kč při podpisu kupní a zástavní smlouvy, 2. splátka ve výši cca 19.700,- Kč do jednoho roku od 
podpisu kupní a zástavní smlouvy.    
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 207/02



7. Informace o odkoupení domu čp. 1131 (drogerie Anuška) v Nádražní ul., Turnov
RM po bere na vědomí informaci o zájemci na odkoupení domu čp.1131 v Nádražní ul., Turnov a 

konstatuje, že dům doposud nebyl nabídnut k odprodeji. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 208/02

8. Výkup pozemků Mašov na rozšíření komunikace (p. Rada)
RM doporučuje ZM odsouhlasit vykoupení pozemků p.č. 784/4 (43 m2), 784/5 (44    m2), 784/7 

(122 m2), 784/9 (77 m2), 784/13 (103 m2) a části 784/18 (cca 54 m2), k.ú. Mašov u Turnova od  p. 
Františka Rady, Pelešany čp. 2 za cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem cca 14.800,- Kč. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 209/02

9. Kanalizace Daliměřice - Vávrovi 
RM navrhuje a doporučuje manželům Vávrovým v první řadě požádat o stavební povolení na 

novou kanalizační přípojku svedenou do ul. Mírová, a poté pokračovat v dalších jednáních. (hlasování 
6/0/0)

usnesení RM č. 210/02

10. Pronájem pozemku na Vrchhůře 
RM nesouhlasí  s  pronájmem části  pozemku parc.č.  3143,  k.ú.  Turnov pro požadovaný  účel. 

(hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 211/02       

       
11. Pronájem nebytových prostor v čp.184  Palackého, Turnov

RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp.184 Palackého, Turnov od 1.8.2002 paní 
Kateřině Novákové, Bavlnářská 538, Semily za částku nájmu 1.212,-             Kč/m2/rok. (hlasování 
6/0/0)

usnesení RM č. 212/02

12. Objekt č. 487 Vesecko, Turnov - nebytové prostory
RM   schvaluje  uzavření  nájemní  smlouvy  s  MUDr.  Kopáčem  a  firmou  AGBA,  v.o.s.  dle 

předloženého návrhu s tím, že bude upravena na jednotnou minimální výši ceny nájemného pro všechny 
nájemce v objektu čp. 487. (hlasování 6/0/0).        

usnesení RM č. 213/02

13. Návrh nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 214/02

       
14. Pronájem pozemku - Obalovna Vesecko

RM projednala  nabídky firem na pronájem prostoru Vesecka za účelem vybudování  obalovny 
asfaltových směsí. RM ukládá OSM zabezpečit doložení nabídek od firem o další skutečnosti, jako např. 
termín zahájení úhrady nájmu, délka legislativního procesu, vliv inflace při dlouhodobém pronájmu. RM 
vzhledem k závažnosti  problematiky  požaduje předložit  tuto  otázku opětovně  na některém z  příštích 
jednání. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 215/02

K bodu č. 7/ Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
RM projednala návrh přeměny komplexního pronájmu Městské teplárenské Turnov, s.r.o. na nové 

majetkové  uspořádání.  RM  schvaluje  předložený  záměr  řešení  s  tím,  že  ukládá  jeho  předložení  ke 
konečnému odsouhlasení na jednání ZM. (hlasování 6/0/0) 

usnesení RM č. 216/02



RM v této souvislosti schvaluje pronájem nemovitého majetku výtopen v lokalitách Výšinka 1, 
Žižkova ul., Přepeřská ul., 5. května, Výšinka 2 a trafostanice dle předloženého návrhu od 1. 9. 2002. s 
tím,  že  toto  rozhodnutí  nabyde  platnosti  v  případě  schválení  celkového  majetkového  řešení  na  ZM. 
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 217/02 

RM ukládá OSM a jednateli MTT, s.r.o., aby zabezpečili realizaci tohoto záměru prostřednictvím 
konkrétních kroků - majetkové odhady, vklad apod. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 218/02

K bodu č. 8/ Klub v Jiráskově ulici
RM projednala aktuální informace ve věci stížnosti na činnost klubu v Jiráskově ulici, Turnov. 

RM projednala  oznámení  majitele  o provedených opatřeních ke zlepšení  situace a v této souvislosti 
kladně zhodnotila jeho přístup k danému problému. RM ukládá městské policii, aby dle návrhu majitele 
objektu prováděl zvýšenou kontrolu venkovních prostorů v okolí klubu v nočních hodinách. (hlasování 
6/0/0)

usnesení RM č. 219/02

K bodu č. 9/ Řízení městských organizací
RM odložila projednání tohoto bodu na příští jednání.

K bodu č. 10/ Otázky chodu městského úřadu
Personální otázky

RM odvolává z komise pro výchovu a vzdělávání Ing. Jarmilu Černou  na základě její vlastní 
žádosti  a zároveň do této komise jmenuje p. Luďku Kanclířovou. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 220/02

RM schvaluje jako člena Rady sdružení VHS Turnov za Město Turnov p. Ludmilu Těhníkovou. 
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 221/02

RM odvolává  Ing.  Sedlákovou z  funkce  vedoucí  odboru  životního  prostředí  k  31.  7.  2002 z 
důvodu  odchodu  na  mateřskou  dovolenou.  RM  jmenuje  Ing.  Miloslavu  Šípošovou  vedoucí  odboru 
životního prostředí k 1. 8. 2002 a stanovuje jí měsíční plat ve výši dle předloženého návrhu. (hlasování 
6/0/0)

usnesení RM č. 222/02

K bodu č. 11/ Ostatní
Stížnost p. Grunda na projednávání prodeje objektu domu  čp. 2016

RM konstatovala,  že z obsahu předloženého návrhu OSM a z diskuse ze zvukového záznamu 
jasně vyplývají podmínky prodeje domu. RM doporučuje ZM, aby na příštím jednání doplnilo usnesení o 
možné zpřesnění jeho formulace. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 223/02

V Turnově dne 12. července 2002

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
        starosta       místostarostka


