
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 15. května 2002 

Nepřítomen: RNDr. Pelc
Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny

Program:
1. Zprovoznění domova důchodců
- personální otázky, ostatní
2. Řízení MÚ
- architekt města, odměny jednatelů 2001
- mzdy ředitelů, jednatelů, vedoucích MÚ
- personální otázky, diskuse s vedoucími
3. Technické služby Turnov, s.r.o.
- rok 2001, koncepce, aktuální opatření

4. Majetkové otázky
- VŘ III. ZŠ, prodej majetku v kasárnách
- 2023, bytové domy - příprava, ostatní
- Valdštejn - zpoplatnění parkoviště
- bazének Nádražní ulice, prodej Slávie
5. Smuteční síň
- smluvní vztahy
6. Kontrola usnesení RM
7. 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/ Zprovoznění domova důchodců
1. Přijímání nových pracovníků do domova důchodců
RM vzala na vědomí informaci paní ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov o výběru a postupném 
přijímání pracovníků do domova důchodců.

2. Výběrové řízení na vybavení domova důchodců
RM schvaluje výsledky výběrových řízení na vybavení domova důchodců:
a) na technologii stravovacího provozu, kde zvítězila firma NERROX, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
b) zdravotně hygienickým zařízením, kde zvítězila firma Hospimed, s.r.o., Praha. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 132/02

K bodu č. 2/ Řízení MÚ
Personální otázky
1. Hodnocení práce ředitele II. ZŠ v Turnově



RM ve smyslu Pravidel pro výběrová řízení a závěru hodnotící komise potvrzuje Mgr. Zdeňka Vavřicha 
ve funkci ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18 na další dvouleté funkční období, které končí 
31.7.2004. RM ukládá vedoucímu odboru školství, aby v jarních měsících roku 2004 vyhlásil 
výběrové řízení na ředitele s nástupem do funkce 1.8.2004. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 133/02

2. Architekt Města Turnova
RM schvaluje za architekta Města Turnova Ing. arch. Borise Šonského s tím, že termín převzetí funkce od 
současného architekta bude upřesněn po dohodě s p. tajemníkem. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 134/02

3. Personální audit ředitelů Městské nemocnice Turnov, Technických služeb Turnov, s.r.o. a Městské 
teplárenské Turnov, s.r.o.
RM jako valná hromada Městské nemocnice Turnov, Technických služeb Turnov, s.r.o. a Městské 
teplárenské Turnov, s.r.o. schvaluje výši odměn ředitelům Městské nemocnice Turnov, Technických 
služeb Turnov, s.r.o. a Městské teplárenské Turnov, s.r.o. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 135/02

4. Pohovory s vedoucími odborů MÚ Turnov a řediteli městských organizací
RM bere na vědomí informaci o výstupech diskuse vedení města s vedoucími odborů MÚ Turnov a 
řediteli velkých městských organizací. RM v této souvislosti ukládá vedení města připravit na příští 
jednání konkrétní výstupy z jednání. (hlasování 8/0/0) 

usnesení RM č. 136/02

5. Schválení nových platů
RM jako valná hromada Městské nemocnice Turnov, Technických služeb Turnov, s.r.o., Městské 
teplárenské Turnov, s.r.o., Městské sportovní Turnov, s.r.o. a Nempry, s.r.o. schvaluje nové platy ředitele 
Městské nemocnice Turnov a jednatelů společností Městské teplárenské Turnov, s.r.o.; 
Technických služeb Turnov, s.r.o.; Městské sportovní Turnov, s.r.o. a Nempry, s.r.o. dle předloženého 
návrhu s účinností od 1.6.2002. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 137/02

V případě jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o. schvaluje RM jako valná hromada společnosti 
Kulturní centrum Turnov, s.r.o. v rámci odměn zvýšení motivační částky za úspěšné dokončení 
probíhající investiční výstavby. (hlasování 8/0/0).

usnesení RM č. 138/02

K bodu č. 3/ Technické služby Turnov, s.r.o.
Rada města jako valná hromada společnosti TST, s.r.o.:
a) bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti TST, s.r.o. za rok 2001,
b) bere na vědomí audit společnosti TST, s.r.o. za rok 2001,
c) souhlasí s rozdělením zisku společnosti TST, s.r.o. za rok 2001dle předloženého návrhu,
d) bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě.
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 139/02

K bodu č. 4/ Majetkové otázky
1. Výběrové řízení na dodavatele akce "Dostavba areálu Základní školy Turnov, Žižkova ul. - - schválení 
výběru dodavatele 
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci "Dostavba areálu Základní školy Turnov, Žižkova ul.". 
Jako dodavatele schvaluje RM firmu BAK, a.s., Vodní 177, Trutnov. (hlasování 6/0/2)

usnesení RM č. 140/02

2. Výběrové řízení na akci " Rekonstrukce střechy u čp. 1396-8 ul. Bezručova, Turnov "



RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce střechy u čp.1396-8 ul. Bezručova, 
Turnov“, kde zvítězila firma K-2 Roof, Hradec Králové. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 141/02

3. Výběrové řízení na akci " Plynofikace Městské knihovny "
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci "Plynofikace Městské knihovny", kde zvítězila firma 
Jiří Amler, Turnov. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 142/02

4. Prodej pozemků pro výstavbu řadových domků
RM doporučuje odprodej částí p.p.č. 864/1, 866 a 867 v k.ú. Turnov pro výstavbu řadových rodinných 
domů společnosti Kreysa - byty, s.r.o., Turnov za kupní cenu 1000,-Kč/m2 při splnění všech 
požadovaných vyhlášených podmínek. Prodej bude předložen ke schválení na ZM v květnu 2002. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 143/02

5. Prodej domu čp. 2016 Turnov - štáb
RM vzala na vědomí jedinou podanou nabídku na odprodej domu čp. 2016 se st.p. 864/4 a částí pozemků 
864/1 a 863/1 společnosti Kreysa - byty, s.r.o., Turnov. RM ukládá OSM projednat vzájemné smluvní 
vztahy dle diskuse na jednání RM a předložit jejich návrh na příští jednání RM. Po jejich 
vyřešení bude problematika předložena na jednání ZM v červnu t.r. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 144/02

6. Změna skladby akcí v kap. 10 - místní komunikace
RM schvaluje změnu skladby akcí pro rok 2002 v kapitole 10 - místní komunikace, a to přednostní 
zařazení rekonstrukce lávek přes Jizeru v Dolánkách a u autobusového nádraží do rozpočtu města. Ostatní 
akce budou realizovány po příp. rozpočtové změně. RM schvaluje komisi pro výběrové řízení 
na realizaci lávek ve složení: p. Boháč, Ing. Sekanina, Mgr. Mašek, p.Těhníková, p. Svatoš. (hlasování 
8/0/0)

usnesení RM č. 145/02

7. Rekonstrukce chodníku sídliště Nádražní a bazénku 
RM schvaluje realizaci rekonstrukce chodníku sídliště Nádražní a vypsání výběrového řízení na 
dodavatele této akce a navrhuje výběrovou komisi ve složení: p. Boháč, Ing. Sekanina, Mgr. Mašek, p. 
Těhníková, p. Svatoš. (hlasování 7/0/1)

usnesení RM č. 146/02

RM neschvaluje předložený návrh rekonstrukce bazénku v přednádražním prostoru. Současně ukládá 
OSM přehodnotit investiční náročnost a předložit výsledek na některém z příštích jednání RM.
( hlasování 6/0/2 )

usnesení RM č. 147/02

8. Navýšení nájemného NP - čp. 32 Havlíčkovo nám., Turnov
RM schvaluje navýšení nájmu v čp. 32 na Havlíčkově náměstí stávajícímu nájemci p. Petru Zamlovi dle 
předloženého návrhu s účinností od 1.7.2002. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 148/02

9. Výpůjčka nebytového prostoru v objektu čp. 84 Skálova ul. pro příspěvkovou organizaci Hrad 
Valdštejn
RM schvaluje výpůjčku kanceláře č. 219 v čp. 84 ve Skálově ulici pro příspěvkovou organizaci Hrad 
Valdštejn na dobu rekonstrukce provozních prostor hradu. Energie a služby spojené s pronájmem bude 
hradit příspěvková organizace. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 149/02



10. Pronájem nebytových prostor v čp.1399 v Sobotecké ul., Turnov a změna správy výše uvedeného 
objektu 
RM schvaluje pronájem přízemních prostor objektu čp.1399 v Sobotecké ulici o ploše 74,52 m2 p. Vu 
Huu Hungovi za částku 7.000,- Kč za měsíc a pověřuje spolumajitelku p. Turnovcovou správou objektu 
čp. 1399 v Sobotecké ulici na dobu do 31.12.2002. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 150/02

11. Termín splatnosti faktury za nájem - OAHŠ Turnov
RM schvaluje Obchodní akademii a Hotelové škole odklad termínu splatnosti faktury za nájemné 
nebytových prostor za květen 2002 na termín 17.5.2002. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 151/02

12. Prodej hotelu Slávie
RM schvaluje vyhlášení prodeje domu čp. 146 hotel Slávie dle předložených podmínek. (hlasování 5/3/0)

usnesení RM č. 152/02

13. Užívání pěší komunikace v parku u letního kina
RM souhlasí s užíváním stávající komunikace pro firmu Hájek a Koucký, Turnov za poplatek 6.000,- 
Kč/rok na dobu určitou do 30.6.2004. RM požaduje, aby náklady spojené s novým zabezpečením vjezdu 
do parku hradila firma Hájek a Koucký. RM povoluje použití komunikace pouze pro zásobování 
objektu, nikoliv pro příjezd zaměstnanců firmy a následné Od uvedeného data 30.6.2004 smlouva nebude 
prodloužena. 

RM současně zamítá využití komunikace pro Hotel Cleopatra z důvodu možného řešení zásobování z 
předního prostoru . 
(hlasování 7/0/1) 

usnesení RM č. 153/02

14. Valdštejn - zpoplatnění parkoviště
RM bere na vědomí informaci o uskutečnění záměru o pronájmu parkoviště pod hradem Valdštejnem ze 
strany příspěvkové organizace Hrad Valdštejn. RM schvaluje druhý předložený návrh řešení zpoplatnění 
parkoviště s úpravou provozní doby od 9 do 17 hod. (8/0/0)

usnesení RM č. 154/02

RM v této souvislosti schvaluje nařízení Města Turnova č. 67/200 o užívání veřejně zpoplatněných 
parkovišť na místních komunikacích. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 155/02

15. Výběrové řízení na realizaci bytového domu
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na realizaci bytového domu v Žižkově ulici v sousedství kina. 
RM jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Sekanina, p. Kobosil, p. Boháč, Ing. Pekař, 
p. Těhníková, p. Rambousek, MUDr. Berndt, p. Jansa, Ing. Kanclíř, Ing. Šmiraus, a dva 
zástupci firmy BAK, a.s., Trutnov. (hlasování 8/0/0) 

usnesení RM č. 156/02

16. Podnájem garáže u knihovny
RM schvaluje podnájem garáže u Městské knihovny A. Marka, Turnov pro účely Městské policie Turnov, 
a to za 6.000,- Kč/rok. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 157/02

17. Byt pro p. Herouta
RM schvaluje přidělení nájemního bytu pro p. Herouta za standardních podmínek. RM ruší své usnesení 
č. 109/02 týkající se této otázky. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 158/02



K bodu č. 5/ Smuteční síň
RM jako valná hromada KCT, s.r.o. schvaluje následující smlouvy a pověřuje jednatele provedením 
všech kroků k jejich uzavření:
- Smlouva o dílo mezi KCT, s.r.o. a firmou BAK, a.s. na stavbu "Smuteční rozlučková síň v Turnově",
- Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a o poskytnutí záruky za splnění závazku mezi Nadací B. 
Jana Horáčka Českému ráji, KCT, s.r.o. a Městem Turnov,
- Příkazní smlouva mezi KCT, s.r.o. a Městem Turnov na provádění investorských činností při realizaci 
stavby "Smuteční rozlučková síň v Turnově",
- Nájemní smlouva mezi KCT, s.r.o. a budoucím provozovatelem Pohřební služba Křelina, Turnov. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 159/02

RM schvaluje následující smlouvy a pověřuje starostu Ing. Hejduka provedením všech potřebných kroků 
k jejich uzavření:
- Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a o poskytnutí záruky za splnění závazku mezi Nadací B. 
Jana Horáčka Českému ráji, KCT, s.r.o. a Městem Turnov,
- Příkazní smlouva mezi KCT, s.r.o. a Městem Turnov na provádění investorských činností při realizaci 
stavby "Smuteční rozlučková síň v Turnově". 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 160/02

K bodu č. 6/ Kontrola usnesení
RM bere na vědomí kontrolu plnění svých usnesení a ruší usnesení č. 256/98, 125/00, 86/01. (hlasování 
8/0/0)

usnesení RM č. 161/02

K bodu č. 7/ Ostatní
1. Užití městského znaku
RM ve smyslu čl. IX vyhlášky č. 41/1997, o používání mětských symbolů povoluje užití městského 
znaku na lícovou stranu zápalek firmě ZÁPALKA - Ing. Milena Palková, Plzeň. Poplatek za užití 
stanovuje ve výši 3.000,- Kč. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 162/02

2. Nájem III. MŠ
RM souhlasí s uhrazením nájmu za třetí a čtvrté čtvrtletí za objekt čp. 590 v Bezručové ulici k 30.6.2002 
a pověřuje finanční odbor k provedení této finanční operace. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 163/02

3. Doplnění výběrové komise
RM schvaluje doplnění výběrové komise o p. Zemana na výběrové řízení na "Rekonstrukci hradu 
Valdštejn". (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 164/02

V Turnově dne 17. května 2002

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
        starosta       místostarostka


