
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 10. dubna 2002 

Přítomni: všichni členové RM dle prezenční listiny, MUDr. Eckert na část jednání 

Program:
1. Honební společenství
2. Areál Dolánek

- praktické úpravy pro letní sezónu  2002
3. Městská teplárenská Turnov - jednání VH

- výsledky 2001, ostatní
4. Městská nemocnice Turnov

- výsledky 2001, plán 2002, ostatní
5. Majetkové otázky
6. Otázky odboru životního prostředí

- odpadové hospodářství
- Metelkovy sady, skládka Kadeřavec

7. Územní plán LK
8. RTT - granty
9. Hlasy a ohlasy Turnova

- výroční zpráva
10. Ostatní podněty a informace

- stacionář, rezervní fondy ZŠ,
- komise

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/ Honební společenství
RM doporučuje členství Města Turnov v honebním společenstvu. RM ukládá p. Hovorkovi, aby 

tuto otázku předložil na jednání ZM ke konečnému odsouhlasení. RM požaduje, aby materiál obsahoval 
konkrétní  výčet  pozemků s popisem jejich dnešního reálného využívání  a s  pohledem na bezpečnost 
obyvatel Turnova. (hlasování 6/1/0)

usnesení RM č. 97/02

V případě odsouhlasení na ZM pověřuje RM p. Hovorku, aby hájil zájmy Města Turnova, jako 
vlastníka honebních pozemků, na všech jednáních honebního společenstva. (hlasování 6/1/0)

usnesení RM č. 98/02

K bodu č. 2/ Areál Dolánek
RM projednala zprávu Ing. Fišera o aktuálních úpravách areálu Dolánek před letošní sezónou. RM 

v této souvislosti schvaluje konkrétní navržená opatření na letošní rok s doplněním o přírodní mobiliář, 
např. stoly a ohniště. RM ukládá Ing. Hejdukovi a Ing. Fišerovi, aby zkoordinovali činnosti při úpravě 
areálu s TST, s.r.o., odborem správy majetku, odborem životního prostředí a privátními vlastníky. Termín 



realizace plánovaných úprav stanovuje RM do 30.5.2002. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 99/02

K bodu č. 3/ Městská teplárenská Turnov
RM jako valná hromada společnosti MTT, s.r.o. schvaluje:

a) Výroční zprávu MTT, s.r.o. za rok 2001, včetně účetní závěrky,
b) závěry auditu roku 2001,
c) vyjmutí čerpací stanice IČ 5 a IČ 52 ze Smlouvy o komplexním pronájmu,
d) vypořádání zisku dle předloženého návrhu:

- příděl do rezervního fondu = 5% z čistého zisku ve výši 18.000,- Kč,
- příděl do sociálního fondu = 3% z mezd dle Kolektivní smlouvy

(3% mzdy 5.750.000,- Kč = 174.000,- Kč),
- zbytek na účet nerozděleného zisku minulých let = 171.242,83 Kč.

RM jako valná hromada společnosti MTT, s.r.o. bere na vědomí zprávu o ovládající a ovládané 
osobě.

RM ukládá OSM převzít majetek dle bodu c) ze Smlouvy o komplexním pronájmu, projednat jeho 
budoucí využití a podat zprávu o této otázce do RM. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 100/02
 
K bodu č. 4/ Městská nemocnice Turnov

RM schvaluje Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov za rok 2001. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 101/02

RM schvaluje  předložený  finanční  plán  Městské  nemocnice  Turnov  na  rok  2002 dle  návrhu. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 102/02

RM  odkládá  rozhodnutí  o  návrhu  platu  jednatele  firmy  NEMPRA,  s.r.o.  na  příští  jednání  s 
ohledem na posouzení ostatních finančních vztahů vůči jednatelům a ředitelům městských organizací. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 103/02

K bodu č. 5/ Majetkové otázky
1. Restituce Karl Des Fours Walderode

RM vzala na vědomí právní rozbor v kauze Walderode. RM ukládá OSM a JUDr. Velíškové i 
nadále monitorovat situaci. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 104/02

2. Prodej pozemku k.ú. Mašov
RM doporučuje Zastupitelstvu města Turnova schválit prodej zbytkových 

pozemků st.p.č. 683 - zast.pl. o výměře 7 m2 a p.p.č. 752/12 - zahrada o výměře 
8 m2, k.ú. Mašov u Turnova za cenu 250,- Kč/m2. Po zveřejnění bude předloženo na ZM. (hlasování 
9/0/0)

usnesení RM č. 105/02

3. Úprava a pronájem části pozemku p.č.698/33 na Vesecku
RM souhlasí s pokračováním nájemního vztahu k části pozemku p.č. 698/33 v  

areálu Vesecka pro firmu AGBA se současnou úpravou nájemného dle projednání. (hlasování 6/1/1)
usnesení RM č. 106/02

4. Zpoplatnění parkoviště pod Valdštejnem



RM schvaluje záměr pronájmu parkoviště pod Valdštejnem příspěvkové organizaci Valdštejn. RM 
požaduje  mimo  jiné  zpoplatnit  parkoviště  pod  Valdštejnem  v  měsících  květnu  až  září,  zabezpečit 
technické vybavení obsluhy pro možnou kontrolu zpoplatnění, zabezpečit dopravní omezení parkování v 
jiných lokalitách této části obce (zvl. na příjezdové komunikaci). RM ukládá p. Kouckému, aby do příští 
RM předložil  zprávu o všech podmínkách zabezpečení tohoto záměru včetně návrhu cen zpoplatnění. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 107/02

 RM v této souvislosti ukládá Ing. Kanclířovi zadat zpracování studie řešení (včetně vybavení) 
tohoto záchytného parkoviště v rámci Českého ráje. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 108/02

5. Přidělení služebního bytu p. Tomáši Heroutovi 
RM schvaluje  přidělení  služebního bytu  p.  T.  Heroutovi  na dobu l  roku s  nájemným ve výši 

trojnásobku sazby pro l. kategorii (49,74 Kč/m2). (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 109/02

6. Posouzení výměny oken v čp. 804, Jana Palacha - Gymnázium
RM schvaluje postup při řešení výměny oken v čp. 804 ve smyslu jejich náhrady za nová dřevěná 

okna typu eurookna. RM ukládá OSM vypsat výběrové řízení ve smyslu diskuse RM. Časový postup 
výměny oken bude závislý na každoroční schopnosti financování ze strany města. (hlasování 7/0/1)

usnesení RM č. 110/02
  
7. Výběrové řízení - havarijní situace "Lávka přes Libuňku" v Mašově

RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce lávky přes Libuňku v Mašově". 
Jako dodavatele schvaluje firmu Silnice a mosty, Varnsdorf. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 111/02

8. Prodej části pozemku p.č. 1007/3 a části komunikace ppč. 2874 v k.ú. Turnov
RM souhlasí s prodejem částí pozemků města p.č. 1007/3 a ppč. 2874 v k.ú. Turnov dle návrhu a 

ukládá předložit na jednání ZM. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 112/02

K bodu č. 6/ Otázky odboru životního prostředí
1. Smlouva o dotaci na II. etapu Metelkových sadů

RM projednala a schvaluje Smlouvu č. 09650131 o poskytnutí podpory Státním fondem životního 
prostředí ČR na akci "Obnova Metelkových sadů - II. etapa, Turnov, okres Semily". (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 113/02

2. Skládka Kadeřavec
RM  projednala  předložený  materiál  týkající  se  provádění  prací  na  skládce  Kadeřavec  včetně 

zápisu z jednání se zhotovitelem prací a souhlasí s řešením formou vypracování dodatku ke smlouvě a 
realizací  dosadeb  dle  předloženého  návrhu.  RM  ukládá  Ing.  Sedlákové  a  Ing.  Tomsovi  vypracovat 
dodatek ke smlouvě upravující navržené řešení. (hlasování 5/3/0)

usnesení RM č. 114/02

3. Systém zpoplatnění komunálního odpadu ve městě
RM projednala a souhlasí se záměrem změny systému zpoplatňování komunálního odpadu pro 

občany města Turnova formou místního poplatku. RM ukládá OŽP ve spolupráci s TST, s.r.o. předložit 
ZM  obě  vyhlášky  již  s  odpovídajícím  stanovením  výše  platby  v  dostatečném  časovém  předstihu  a 
následně zajistit  informování obyvatel.  Účinnost nového opatření je stanovena od 1. ledna 2003. RM 
současně ukládá OŽP a TST, s.r.o. zvážit rozšíření položek odpadů určených k poskytování slev, např. 
nebezpečné odpady. (hlasování 8/0/0) 

usnesení RM č. 115/02



4. Povolovací proces kácení stromů v majetku Města Turnova
RM projednala  nový systém povolovacího  procesu  kácení  stromů  v  majetku  Města  Turnova. 

Žádost  o  povolení  za  vlastníka  Město Turnov podává OSM, povoluje  OŽP ve smyslu  státní  správy, 
vlastní pokácení zabezpečuje a vykonává OSM. V případě, že obvod stromu bude větší než 150 cm, OSM 
musí mít před žádostí souhlas komise pro životní prostředí, která pro tento úkon dostává pověření RM. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 116/02

K bodu č. 7/ Územní plán VÚC Libereckého kraje
RM  souhlasí  s  uplatněním  připomínek  k  zadání  Územního  plánu  velkého  územního  celku 

Libereckého kraje za město Turnov dle předloženého materiálu.  RM ukládá Ing. Koškové zabezpečit 
doplnění  připomínek vzešlých z jednání,  tedy zejména o stanovisko vedení silnice I/35 přes Turnov. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 117/02

RM ukládá ORM, aby v průběhu zpracování tohoto územního plánu inicioval spolupráci, popř. 
aby plnil funkci garanta vzhledem k ostatním okolním obcím a mikroregionům ve spádové oblasti města 
Turnova. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 118/02

RM ukládá ORM, aby zadání územního plánu zohlednilo skutečnost, že okolí Turnova a zvláště 
Český ráj  je rozděleno do tří  krajských územních celků,  tedy aby byla  zabezpečena kontinuita  všech 
územních plánů a prostupnost oblasti. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 119/02

K bodu č. 8/ RTT - granty
RM projednala tři nabídky předložené v rámci grantového řízení na zajištění televizního vysílání. 

RM po jejich vyhodnocení doporučuje ZM vybrat jednoho ze dvou uchazečů, a to firmy Aspera TV, 
s.r.o., Praha a RTM, Liberec. RM jmenuje pracovní komisi ve složení: RNDr. Pelc, RNDr. Jarolímek, p. 
Boháč, p. Jansa s úkolem předložit na ZM návrh na výběr nejvhodnější nabídky. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 120/02

K bodu č. 9/ Hlasy a ohlasy Turnova
RM bere na vědomí zprávu o vydávání HOT za rok 2001 včetně finančního rozboru hospodaření. 

Dále  bere  na  vědomí  zápis  Redakční  rady  HOT  z  5.  března  2002,  který  se  týká  projednání  celé 
problematiky vydávání HOT v roce 2001. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 121/02

RM schvaluje Statut redakční rady a složení této rady pro období od 1.1.2002 do 31.12.2004 ve 
složení: MUDr. Jaroslav Adam - předseda, Jiřina Brožková, MUDr. Vladimír Eckert, Václav Feštr, Mgr. 
Michal Komárek, PhDr. Ivo Navrátil a Mgr. Miroslav Sucharda. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 122/02

RM doporučuje ZM zvýšit dotaci na vydávání HOT pro rok 2002 o 100 tis. Kč v rámci prvních 
rozpočtových změn Města Turnov na celkovou částku 400 tis. Kč. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 123/02

K bodu č. 10/ Ostatní podněty a informace
1. Organizační řád Městského úřadu v Turnově - změna

RM ukládá p. tajemníkovi zabezpečit změnu organizačního řádu Městského úřadu v Turnově na 
základě přijatých  usnesení RM č. 97/02 a 116/02. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 124/02



2. Komise pro zahraniční vztahy města - rezignace člena
RM bere na vědomí rezignaci p. Aleše Hozdeckého a odvolává ho z Komise pro zahraniční vztahy 

města. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 125/02

3. Hodnocení práce ředitele II. základní školy, Turnov
RM ve smyslu Pravidel pro výběrová řízení schvaluje komisi pro hodnocení práce ředitele ZŠ, ul. 

28.  října  -  Mgr.  Vavřicha  ve  složení:  PhDr.  Maierová,  Mgr.  Haken,  p.  Boháč,  Ing.  Pekař,  p.  Brož. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 126/02

4. Komise pro městskou památkovou zónu - odvolání z funkce
RM na  základě  vlastní  žádosti  odvolává  z  Komise  pro  městskou  památkovou  zónu  p.  Pavla 

Hlubučka (hlasování 8/0/0). 
usnesení RM č. 127/02

5. II. a III. ZŠ - rezervní fond, fond reprodukce majetku
Rada města:

a) RM ruší usnesení č. 52/02,
b) souhlasí s čerpáním rezervního fondu pro III. ZŠ do výše 130 tis. Kč na běžné výdaje
c) schvaluje III. ZŠ nákup regenerační skříně pro výdejnu jídel do výše 130 tis.
Kč,
d) schvaluje II. ZŠ převod částky 99476,75 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku, e) 
schvaluje II. ZŠ nákup plynového varného kotle KG 150 0 za částku 99.476,75 Kč. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 128/02

6. Odkoupení pohledávky
RM schvaluje odkoupení pohledávky od firmy MULTIP Moravia, s.r.o., Studénka vůči Obchodní 

akademii a hotelové škole Turnov dle předloženého návrhu. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 129/02

7. Použití znaku Města Turnova
RM ve smyslu čl. IX vyhlášky č. 41/1997, o používání městských symbolů, vyhovuje žádosti p. 

Jiránka a povoluje použít znak Města Turnova pro Sportovně střelecký klub - bez poplatku. (hlasování 
8/0/0)

usnesení RM č. 130/02

RM ve smyslu čl.  IX vyhlášky č. 41/1997, o používání městských symbolů,  vyhovuje žádosti 
dětského pěveckého souboru Carmina a povoluje použít znak Města Turnova v bulletinu vydávaného u 
příležitosti oslav 10. výročí založení souboru - bez poplatku. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 131/02

V Turnově dne 15. dubna 2002

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
        starosta       místostarostka


