
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 12. června 2002 

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

Program:
1. Městská sportovní Turnov, s.r.o.

- aktuální informace
2. Finanční otázky

- rozpočtové změny 2002 - úvodní diskuse
- ostatní

3. Střelnice a smuteční síň
- aktuální otázky

4. Majetkové otázky
- prodej štábu, VŘ, ostatní

5. Odbor životního prostředí
- ornice, kácení stromů

6. Nákup projektoru kino
7. Otázky řízení města

- personální otázky, vztah k s.r.o.
- rozšíření VHS Turnov, ostatní

8. Ostatní
- informace a podněty, užití znaku
- civilní pracovníci

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/ Městská sportovní Turnov, s.r.o.
RM jako valná hromada MST, s.r.o.:

a) bere na vědomí zprávu o činnosti MST, s.r.o. za rok 2001 a uplynulé období,
b) bere na vědomí výsledky auditu za rok 2001,
c) ukládá panu jednateli zabezpečit řešení doporučených opatření v závěru auditu,
d) ukládá panu jednateli a dozorčí radě zvýšit příjmy organizace v následující sezóně,
e) schvaluje převedení zisku za rok 2001 do kategorie nerozdělený zisk. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 165/02

RM ukládá p.  Brožovi,  aby v termínu do konce září  předložil  přehled o výdajích na zajištění 
kulturních a sportovních aktivit (pronájem, vstupné, ...) ze strany základních a mateřských škol a navrhl 
opatření k většímu využití těchto zařízení v Turnově pro mládež. (7/0/0)

usnesení RM č. 166/02



K bodu č. 2/ Finanční otázky
1. Rozpočtové změny 2002

RM projednala návrh rozpočtových změn na rok 2002 a ukládá finanční komisi projednat  tyto 
změny před jejich předložením ZM, a to včetně dalšího upřesnění předložených změn.  (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 167/02

2. Ostatní
a) I. ZŠ - rezervní fond

RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu pro I. ZŠ Turnov do výše 2 mil. Kč na běžné výdaje dle 
předloženého návrhu. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 168/02

b) II. ZŠ - nákup elektrické vypalovací pece
RM odkládá rozhodnutí o nákupu elektrické vypalovací pece pro II. ZŠ Turnov na druhé pololetí 

po zhodnocení aktuálních potřeb a finančních zdrojů školy.  (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 169/02

c) Příspěvkové organizace - odpisové plány
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací ZUŠ Turnov, II. ZŠ Turnov a Městské 

nemocnice Turnov dle předloženého návrhu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 170/02

K bodu č. 3/ Střelnice a smuteční síň
1. Kulturní zařízení Střelnice

RM bere  na vědomí  zprávu o průběhu výstavby kulturního  zařízení  Střelnice  a  ukládá PhDr. 
Maierové  předložit  tuto  zprávu  jako  informaci  pro  ZM.  Současně  RM ukládá  PhDr.  Maierové,  aby 
zabezpečila průběžné informace RM o dalším průběhu výstavby, a to především z pohledu aktuálního 
termínu dokončení stavby a způsobu jejího financování. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 171/02

2. Smuteční síň
RM projednala požadavek zhotovitele firmy BAK, a.s., Trutnov na zvýšení ceny za dílo oproti 

základní ceně vzešlé z průběhu veřejné obchodní soutěže.  RM proto ukládá  Ing. Hejdukovi jednat o 
uzavření smlouvy s druhým v pořadí - s firmou První regionální stavební, s.r.o., Liberec na základě znění 
příslušného zákona o zadávání veřejných zakázek. (hlasování 6/0/1)

usnesení RM č. 172/02

K bodu č. 4/ Majetkové otázky
1. Návrh bytových domů k odprodeji pro období r. 2002 - 2003

RM souhlasí  s odprodejem bytových domů čp.  1696 - 1698, 1906 -  1908 nájemníkům těchto 
domů za podmínek stanovených pravidly pro prodej nájemních domů a bytů. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 173/02

RM u odprodeje bytových domů čp. 1383 - 1385, 1403 - 1405 nepřijala žádné usnesení. RM 
doporučuje rozhodnout o prodeji těchto domů na příštím jednání ZM.                                  
2. Program regenerace panelových sídlišť - anketa

RM schvaluje po projednání anketní otázky pro projekt regenerace panelového sídliště J. Patočky 
Turnov a ukládá OSM (kromě otázky č. 20) oslovit obyvatele s cílem získat informace o životě na tomto 
sídlišti. (hlasování 5/0/2) 

usnesení RM č. 174/02

3. Výpůjčka pozemků 2633/2, 2633/3, k.ú. Turnov
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st.p.č. 2633/2 a st.p.č. 2633/3, k.ú. Turnov 

pro Stavební bytové družstvo Turnov se sídlem v ul. Svobodova 971, Turnov. (hlasování 7/0/0)



usnesení RM č. 175/02
                                                   
4.  Pronájem chodníku před hotelem Korunní princ - letní zahrádka

RM souhlasí s pronájmem pozemku - chodníku před hotelem Korunní princ pro sezónní  letní 
posezení za cenu 1.500,- Kč/měsíc s tím, že bude zajištěna péče i o stolky  na náměstí u kašny. (hlasování 
7/0/0)   

usnesení RM č. 176/02
 
5. Prodej pozemku p.č. 92/1, k.ú. Daliměřice

RM nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 92/1 o výměře 525 m2, k.ú. 
Daliměřice. (hlasování 5/0/2)

usnesení RM č. 177/02
 
6. Stavební úpravy sociálního zařízení a šaten v I. MŠ,  čp. 757 ul. 28. října

RM souhlasí s realizací akce a s vyhlášením poptávkového řízení na tuto akci, včetně navrženého 
seznamu oslovených firem. RM dále souhlasí se složením hodnotící komise ve složení: PhDr. Maierová, 
p. Brož, p. Těhníková, p. Zeman, p. Svobodová,  p. Černý. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 178/02

7. Výměna oken na budově gymnázia čp. 804 J. Palacha
RM  souhlasí  s  vyhlášením  výběrového  řízení  na  generálního  dodavatele  včetně  navrženého 

seznamu oslovených firem. RM požaduje projednat technické zadání specifikace oken a vypsání VŘ na 
celou zakázku s vymezením etapovosti a vlivu na cenu při různých etapách a současně doplnit seznam 
oslovených firem o další firmy vyrábějící tento typ oken.

RM  dále  souhlasí  se  složením  výběrové  komise:  p.  Těhníková,  p.  Zeman,  Ing.  Chval,  Mgr. 
Sucharda, p. Brož, p. Černý, Ing. Sekanina, Ing. Pekař a budoucí ředitel gymnázia Turnov. (hlasování 
7/0/0)

usnesení RM č. 179/02

8. Žádost firmy Diké, spol. s r.o. o snížení nájemného vzhledem ke špatnému technickému stavu objektu 
(krechtu), ve kterém jsou v nájmu
RM schvaluje nenavyšování nájemného o inflační koeficient. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 180/02

9. Nájem domu čp. 2016 Turnov - štáb
RM schvaluje nájem volných prostorů domu čp. 2016 společnosti Kreysa byty, s.r.o., Turnov dle 

předloženého návrhu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 181/02 

10. Prodej domu čp. 2016 Turnov - štáb
RM doporučuje prodej domu čp. 2016 se st.p. 864/4 a částí pozemků 864/1 a 863/1 společnosti 

Kreysa - byty, s.r.o., Turnov. Prodej bude předložen ke schválení na ZM v červnu 2002. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 182/02

11. Snížení nájemného - restaurace a ubytovna Šetřilovsko, čp. 904 a 927 Alej legií, Turnov
RM  neschvaluje  žádost  p.  Šorejsové  o  snížení  částky  nájemného  v  objektech   restaurace  a 

ubytovna Šetřilovsko. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 183/02

12. Pronájem nebytových prostor v  čp. 487 Vesecko u Turnova
RM  odkládá problematiku objektu včetně případných dalších majetkových kroků na příští jednání 

a ukládá OSM předložit o tomto objektu kompletní zprávu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 184/02



13. Majetkoprávní vypořádání - parkoviště naproti prodejně Baťa
RM doporučuje ZM schválit majetkoprávní vypořádání chodníku u parkoviště naproti prodejně 

Baťa tím způsobem, že pozemek p.č. 202/4 (díl g, f - chodník) o výměře 234 m2 přejde do vlastnictví 
Města Turnov a za to bude soukromým vlastníkům poskytnuta náhrada v podobě pozemků p.č. 202/5 o 
výměře 23 m2, p.č. 251/3 o výměře 134 m2, p.č. 251/5 o výměře  21 m2 a p.č. 247/1 o výměře 233 m2, 
vše v k.ú. Turnov a doplatek za m2 převyšující směnu ve výši 146 Kč/m2 a úhradu nákladů s převodem 
spojených. RM schvaluje toto majetkoprávní vypořádání včetně připomínek vzešlých z jednání RM. RM 
ukládá OSM předložit tento bod na jednání ZM. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 185/02
 
14. Výběrové řízení - Smetanova ulice

RM schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci ulice ve Smetanově ulici, kde zvítězila 
firma SaM, Česká Lípa. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 186/02

K bodu č. 5/ Odbor životního prostředí
1. Změna pravidel kácení stromů v majetku města

RM souhlasí se změnou pravidel kácení stromů, které jsou v majetku města, takto: v případě, že 
obvod stromu bude větší než 150 cm a bude se jednat o havarijní stav dřevin, např. odlomení či částečné 
vyvrácení,  může  OSM nakládat  se stromem před souhlasem komise  pro životní  prostředí.  (hlasování 
6/0/0)

usnesení RM č. 187/02

2. Poskytování ornice na rekultivace
RM souhlasí s poskytováním ornice na rekultivace za nově stanovenou cenu 200,-   Kč/m3, v níž 

jsou zahrnuty náklady spojené s  ošetřováním ornice.  RM souhlasí  s  rozšířením území  na které  bude 
ornice poskytována dle předloženého návrhu a pověřuje OŽP, aby doplnil pravidla o poskytování ornice 
ve smyslu tohoto usnesení. Poskytování  ornice bude ohraničeno územím obcí,  které budou přináležet 
Turnovu v budoucím úřadu III. stupně. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 188/02

K bodu č. 6/ Nákup projektoru - kino
RM schvaluje nákup projektoru dle předloženého návrhu ze strany I. ZŠ Turnov, Skálova ulice 

pro účely vybavení kinokavárny a současně schvaluje další majetkový převod tohoto zařízení ve prospěch 
Městského  kina  Turnov.  Podmínkou  uskutečnění  tohoto  nákupu  je  splnění  požadavku  RM,  aby  byl 
provoz kinokavárny zajišťován samostatně organizací Městské kino Turnov, a tedy nebyl řešen formou 
podnájmu privátní osobě. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 189/02

K bodu č. 7/ Otázky řízení města
 RM  odvolává z komise  pro životní prostředí p. Řeháka. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 190/02

K bodu č. 8/ Ostatní
1. Užití městského znaku

RM  ve  smyslu  čl.  IX  vyhlášky  č.  41/1997  o  používání  městských  symbolů,  povoluje  užití 
městského  znaku  v  propagačním  a  reklamním  materiálu  firmě  Helvich  -  vydavatelství  multimédia, 
Hradec Králové. Poplatek se stanovuje ve výši 1.000,- Kč. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 191/02

2. Civilní služba na ZŠ, Žižkova 518



RM  schvaluje  nástup  jednoho  pracovníka  civilní  služby  na  ZŠ,  Žižkova  ul.  s  termínem  od 
1.8.2002. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 192/02

3. Hrad Valdštejn - obnova klasicistního objektu - výběrové řízení
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na hrad Valdštejn - obnova klasicistního objektu, kde 

zvítězila firma REOPA, s.r.o., Liberec. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 193/02

V Turnově dne 17. června 2002

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
        starosta       místostarostka


