
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 13. března 2002 

Nepřítomni: MUDr. Eckert, RNDr. Pelc
Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny

Program:
1. FOKUS, KINO 

- prostorové řešení
2. ČSAD 

- informace, městská doprava
3. Projekty venkovních hřišť

- informace, vyhlášení VŘ
4. Příspěvkové organizace

- hospodářské výsledky za rok 2001
- použití rezerv. fondu, prodej majetku

5. Smuteční síň
- VŘ na pronájem, příprava stavby

6. Dolánky - studie řešení
7. Majetkové otázky
8. Městská nemocnice Turnov

- výsledky 2001, plán 2002. ostatní
- Nempra, s.r.o. - změna zakl. listiny

9. Granty televizní vysílání
10. Personální otázky

- mzdy jednatelů - jednání VH, 
- architekt města

11. 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/ Umístění organizace FOKUS
RM neschvaluje trvalé umístění FOKUSU v Městském kině v Turnově a vynaložení investic do 

objektu kina za tímto účelem. 
RM v této souvislosti ukládá:

a) p. Kocourové, aby opětovně projednala trvalé umístění FOKUSU v blízkosti nebo v objektu sociálního 
zařízení v Turnově,
b) p. Kocourové připravit provizorní umístění FOKUSU (např. v budově Městského kina Turnov) pro 
případ realizace  odprodeje štábu do doby zabezpečení prostoru pro jeho trvalé umístění,
c) OSM realizovat veškeré kroky k odprodeji objektu za výhodných podmínek,
d) Ing.  Hejdukovi zabezpečit  soulad termínů při  odprodeji   "Štábu" s  operativním řešením FOKUSU 
včetně potřebných projednání v orgánech města.
(hlasování 7/0/0)



usnesení RM č. 57/02

K bodu č. 2/ ČSAD 
RM diskutovala s vedením ČSAD Semily, a.s. o problematice autobusové dopravy v Turnově. 

RM v této  souvislosti  doporučuje  vedení  ČSAD Semily,  a.s.,  aby  po  projednání  v  dopravní  komisí 
předložilo materiál týkající se budoucnosti hromadné dopravy po Turnově. V něm by měly být mimo jiné 
řešeny otázky nákupu  nového  autobusu,  vazba  k  dnešní  lince  financované  ze  strany Diskontu  Plus, 
zprůhlednění  jízdních  řádů,  zavedení  nových  jízdních  linek,  intervalová  podoba  spojů,  řešení 
legislativních  podmínek,  jednotné  jízdné,  vzhled  a  technická  úroveň  dnešních  zastávek,  posouzení 
bezpečnosti zastávek z pohledů dopravních předpisů, napojení některých dosud neobsluhovaných částí 
města,  větší  zviditelnění  autobusového  nádraží,  požadavek  na  finanční  spoluúčast  Města  Turnova, 
návaznost na další druhy hromadné předravy a aktivity v oblasti cestovního ruchu, atd. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 58/02

K bodu č. 3/ Projekty venkovních hřišť
RM projednala studii řešení sportovního hřiště pod Gymnáziem Turnov. RM ukládá p. Velemu 

zabezpečit dopracování projektové dokumentace tohoto hřiště s tím, že upřednostňuje pro zabezpečení 
sportování v první etapě řešení vlastního hřiště,  přístup pěších a příjezd automobilů i jejich parkování v 
blízkosti sportoviště. Do druhé etapy zařazuje RM řešení tribuny a řešení minimálního zázemí k tomuto 
hřišti. 

RM projednala návrh řešení hřiště v Turnově II za Integrovanou střední školou a řešení prostoru 
v sousedství haly TSC. 

RM ukládá p. Velemu:
- předložit  varianty  řešení  prostoru u  haly TSC v Turnově II  pro víceúčelové  využití  s  ohledem na 
sousedství sídliště,
- zajistit potřebné kroky k realizaci příslušných záměrů.
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 59/02

K bodu č. 4/ Příspěvkové organizace
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací dle návrhu - mimo Městské nemocnice 

Turnov. RM ukládá p. Staňkové předložit na příští jednání RM vazbu mezi účetními odpisy a daňovými 
odpisy u Městské nemocnice Turnov. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 60/02

RM schvaluje prodej automobilu z příspěvkové organizace SVČDM dle znaleckého posudku. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 61/02
RM schvaluje vypořádání  hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2001 dle 

předloženého návrhu. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 62/02

RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn čerpání rezervního fondu ve výši 1 mil. Kč 
dle návrhu. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 63/02

RM ukládá  p.  ředitelce  Altové,  aby  předložila  do  konce  května  2002 na  jednání  RM návrh 
zvýšení vlastních příjmů knihovny. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 64/02

K bodu č. 5/ Smuteční síň
RM doporučuje zadání výstavby smuteční síně a ukládá Ing. Hejdukovi předložit materiál pro 



jednání ZM. (hlasování 5/1/1)
usnesení ZM č. 65/02

RM bere na vědomí průběh výběrového řízení na dlouhodobý pronájem smuteční síně v Turnově, 
kde se přihlásil jediný zájemce. RM ukládá Ing. Hejdukovi projednat nabídku p. Křeliny v zájmu jejího 
zlepšení a výslednou nabídku předložit na jednání RM. (hlasování 6/0/1)

usnesení ZM č. 66/02

RM schvaluje v případě základního odsouhlasení akce její uskutečnění ze strany KCT, s.r.o. na 
základě příkazní smlouvy. RM ukládá Ing. Hejdukovi předložit konkrétní smluvní vazby ke konečnému 
projednání a odsouhlasení na příští jednání. (hlasování 6/0/1)

usnesení ZM č. 67/02

K bodu č. 6/ Dolánky - studie řešení
RM  bere  na  vědomí  průběh  zpracování  studie  a  ukládá  Ing.  Fišerovi  vypracovat  souborné 

stanovisko Města Turnova na základě projednání a dalších připomínek v odborných komisích. RM v této 
souvislosti  akceptuje  návrh  možného  řešení  vodní  nádrže  v  novém  prostoru  na  místě  bývalého 
sportovního areálu sovětské armády. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 68/02

K bodu č. 7/ Majetkové otázky
1. Průmyslová zóna - kupní smlouva

RM schvaluje předložený návrh kupní smlouvy na odprodej pozemků v průmyslové zóně Turnov 
- Ohrazenice pro výstavbu průmyslového objektu. (hlasování 5/0/1)

usnesení RM č. 69/02

2. Výběrové řízení na dodavatele stavby nájemních bytů Máchova ulice
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby nájemních bytů a technické 

infrastuktury na pozemku p.č. 2548/1 v k.ú. Turnova jmenuje výběrová komisi ve složení: Ing. Hejduk, 
Ing.  Sekanina,  p.  Kobosil,  p.  Boháč,  Ing.  Pekař,  p.  Těhníková,  p.  Rambousek,  MUDr.  Berndt,  Ing. 
Kanclíř, p. Jansa, Ing. Šmiraus + dva zástupci CZ stavební holding, a.s. 

Zároveň RM ukládá p. Těhníkové předložit návrh praktických i smluvních podmínek spolupráce 
s firmou CZ stavební holding, a.s. k zajištění potřebných úkonů při realizaci kompletního záměru. 
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 70/02

3. Kritéria pro zajištění družstevníků pro výstavbu nájemních bytů
 RM schvaluje předložená kritéria č. 2 - 6 pro  zajištění družstevníků na výstavbu nájemních bytů 

sdruženými prostředky na pp.č. 2548/1 v k.ú. Turnov v případě převýšení poptávky nad nabídkou.
RM  ukládá  provedení  výběru  bytové  komisi,  která  má  současně  konečnou  pravomoc  i 

odpovědnost za rozhodnutí o přijetí družstevníků.
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 71/02

4. Žádost PZ Invest o úhradu vícenákladů
RM  na  základě  právního  rozboru  neschvaluje  úhradu  vícenákladů  spojených  s  prodejem 

nájemních bytů společností PZ Invest, s.r.o. (hlasování 5/1/0)
usnesení RM č. 72/02

RM schvaluje pro společnost PZ Invest, s.r.o. úhradu nákladů za rozpracovaný prodej čp. 2023 
ve výši dle předloženého návrhu. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 73/02



5. Sesuv půdy a opěrné zdi u č.p. 99 v Jiráskově ulici
RM neschvaluje odkoupení ppč. 489 v k.ú. Turnov a neschvaluje uvolnění finančních prostředků 

na opravu zborcené opěrné zdi na tomto pozemku. (hlasování 0/4/2) 
usnesení RM č. 74/02

                   
6. Prodej pozemku p.č. 92/1, k.ú. Daliměřice  

RM odkládá rozhodnutí na příští jednání.    
 
7. Pronájem parkovacího stání za čp. 280

RM schvaluje nájem pozemku pro parkování 3 osobních automobilů na části pozemku p.č. 130/1, 
k.ú.  Turnov za trafostanicí  s  vjezdem z Vejrichovy ul.  a  ukládá OSM uzavřít  nájemní smlouvu dle 
návrhu. (hlasování 5/1/0)

usnesení RM č. 75/02

8. Prodej sokolovny Malý Rohozec  
RM bere na vědomí informaci o zájemci na odkoupení sokolovny na Malém Rohozci a ukládá 

OSM předložit tento bod ke schválení ZM včetně prokázání finanční schopnosti a stavební připravenosti 
této akce. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 76/02

9. Umožnění přístupu k objektu v majetku společnosti Duvemaro na Vesecku  
RM souhlasí s umožněním provizorního přístupu po pozemku parc.č. 698/33, k.ú. Daliměřice 

firmě Duvemaro, s.r.o., Turnov. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 77/02

10. Stanovení koeficientu růstu nájemného od 1.7.2002
RM souhlasí se zvýšením nájemného pro období od 1.7.2002 do 1.6.2003 dle výměru MF č.

01/2002. Toto navýšení je pouze pro základní nájemné. Pro byty přidělované za trojnásobek nájemného 
zůstávají v platnosti původní ceny. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 78/02
 
11. Rozúčtování nákladů na vytápění pro r. 2002 dle Vyhlášky č. 372/2001

RM souhlasí se zvýšením procent základní složky výpočtu u ústředního vytápění na 40% dle 
vyhlášky č. 372/2001 Sb. (hlasování 6/0/0)  

usnesení RM č. 79/02

12. Poptávkové řízení na akci "Rekonstrukce střechy čp. 1396 - 1398 v Bezručově ul., Turnov"
RM schvaluje realizaci akce "Rekonstrukce střechy čp. 1396 - 1398 v Bezručově ul., Turnov". 

RM schvaluje výběrovou komisi  ve složení:  p.  Boháč,  Ing.  Sekanina,  p.  Kobosil,  p.  Mizerová,  Mgr. 
Mašek. RM ukládá OSM zhodnotit možnost využití prostoru pro přípravu na vybudování půdního bytu. 
(hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 80/02

13. Nárůst nájmu nebytových prostor dle inflace
RM schvaluje nárůst nájmu nebytových prostor dle inflace od 1. června 2002 do 30. června 2003 

v plné výši, tj. o 4,7 %. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 81/02

14. Oznámení o změně nájemce nebytových prostor  - Fontana baru
RM bere na vědomí změnu nájemce v objektu čp. 5, náměstí Českého ráje  - Fontana baru. Od 

1.3.2002 je novým nájemcem David Hemmer, který odkoupil firmu od Milana Knoblocha,  nájemce do 
28.2.2002. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 82/02



15. Generální oprava - rekonstrukce střechy nad historickou částí budovy SUPŠ, Skálova ulice 373
RM  vzala na vědomí předloženou zprávu o havarijním stavu čp. 373 Skálova ulice. RM souhlasí 

s vyhlášením výběrového řízení dle předložených podmínek OSM a zároveň jmenuje výběrovou komisi 
ve složení: p. Těhníková, Mgr. Mašek, p. Černý, Ing. Chval, MUDr. Berndt, p. Zeman, p. Brož, Mgr. 
Haken. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 83/02

16. Plynofikace a rekonstrukce elektroinstalace městské knihovny  
RM souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na plynofikaci a rekonstrukci elektroinstalace v 

městské knihovně dle předložených podmínek OSM. ( hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 84/02

17. Výměna oken na kubistickém domě
RM schvaluje výměnu oken na kubistickém domě na základě získaných finančních prostředků z 

památkové komise. RM v této souvislosti schvaluje vypsání poptávkového řízení řízení dle předložených 
podmínek OSM. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 85/02

18. Přechodné bydlení pro manžele Heroutovy
RM schvaluje  dočasné přidělení  přístřeší  manželům Heroutových v čp.  1002 dle  bodu 1 -  4 

předloženého návrhu. RM schvaluje přidělení prvního volného vhodného bytu 2 + 1 I. nebo II. kategorie 
o min. rozměrech 47 m2 panu Tomášovi Heroutovi, a to formou služebního bytu. RM ukládá OSM a 
bytové komisi toto usnesení realizovat. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 86/02

K bodu č. 8/ Městská nemocnice Turnov
1. Rekonstrukce rehabilitace v Městské nemocnici Turnov

RM bere na vědomí zprávu o dokončení rekonstrukce rehabilitace Městské nemocnice Turnov.

2. Nempra, s.r.o.
RM schvaluje předložené znění notářského zápisu týkajícího se Nempry,  s.r.o. a ukládá valné 

hromadě této společnosti jeho realizaci. (hlasování 6/0/0)
usnesení RM č. 87/02

K bodu č. 9/ Granty televizní vysílání
RM schvaluje předložený grantový program na zabezpečení  šíření informací  o městě  pomocí 

televizního vysílání. RM ukládá Ing. Hejdukovi  předložit obdržené nabídky na příští jednání RM a po 
jejich projednání na ZM k odsouhlasení. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 88/02 

K bodu č. 10/ Personální otázky
RM jako  valná  hromada  MTT,  s.r.o.  a  TST,  s.r.o.  projednala  odměny  jednatelů  a  schválila 

navýšení mezd jednatelů těchto společností dle předloženého návrhu s účinností od 1.3.2002. Výše částek 
je uvedena v předloženém návrhu pro jednání RM a potvrzena samostatným zápisem z jednání valné 
hromady MTT, s.r.o. a TST, s.r.o. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 89/02

RM schválila změnu mzdového ohodnocení u ředitele Městské nemocnice Turnov a u ředitelky 
Zdravotně sociálních služeb Turnov dle předloženého návrhu s účinností od 1.3.2002.  (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 90/02

RM u jednatele MTT, s.r.o., jednatele TST, s.r.o., ředitele MN Turnov a ředitelky ZSST upravuje 
pravidla pro odměňování pro výpočet výše odměny za rok 2002 dle předloženého návrhu. (hlasování 



6/0/0)
usnesení RM č. 91/02

 RM ukládá finanční komisi, aby na základě projednání v dozorčích radách společností předložila 
návrh pravidel pro stanovení odměny jednatelů a ředitelů od  roku 2003. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 92/02

K bodu č. 11/ Ostatní
1. Výběrové řízení na interiér domova důchodců

RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele nábytku do Domova důchodců Turnov 
na základě rozhodnutí výběrové komise, kde zvítězila firma Design, Chotěboř. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 93/02

2. Užití městského znaku
RM ve smyslu čl. IX vyhlášky č. 41/1997, o používání městských symbolů, vyhovuje žádosti 

Nakladatelství P. F. art, s.r.o., Brno a povoluje použít městský znak v publikaci "Atlas měst Libereckého 
a Ústeckého kraje" za poplatek 3.000,- Kč. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 94/02

RM ve smyslu čl. IX vyhlášky č. 41/1997, o používání městských symbolů, vyhovuje žádosti 
dětského  pěveckého  souboru  Carmina  a  povoluje  použít  městský  znak  v  bulletinu  vydávaného  u 
příležitosti oslav 10. výročí založení souboru, a to bez poplatku. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 95/02

3. Základní umělecká škola Turnov - zvýšení kapacity
RM souhlasí a podporuje zvýšení kapacity Základní umělecké školy v Turnově ze současných 

530 na 640 žáků. RM zároveň souhlasí a podporuje zvýšení kapacity Základní umělecké školy v Turnově 
od školního roku 2002/2003 ze 640 na 800 žáků. (hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 96/02

V Turnově dne 15. března 2002

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
        starosta       místostarostka


