
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 13. února 2002 

Přítomni: všichni členové RM dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Výstavba areálu Střelnice

- schválení smluvních vazeb, příprava
2. Příprava sportovního areálu

- koncepční otázky
3. Pozemky Terronská

- pravidla vyhlášení záměru
4. Řešení Sobotecká ulice 

- diskuse
5. Průmyslová zóna Turnov - Ohrazenice

- informace
 6. Majetkové otázky

- plán investic, nájmy hasičárna atd.
- prodej č.p. 2023, atd.

7. Sociální otázky
- Fokus, ostatní

8. Odpady v Turnově
- diskuse o koncepci

9. Zalesnění Kadeřavec
10. Mzdové a personální otázky

- jednatelé, ostatní
11. Informace o přípravě I/10
12. Ostatní podněty a informace

- penále OAHŠ, diskuse o RTT 

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/ Výstavba areálu Střelnice
RM jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s.r.o. schvaluje základní verzi smlouvy s 

firmou  Metrostav,  a.s.  na  provedení  rekonstrukce  areálu  Střelnice.  RM  ukládá  p.  Feštrovi  a  PhDr. 
Maierové dopracovat tuto smlouvu do konečného znění a poté ji zaslat na vědomí členům valné hromady. 
V případě, že z jejich strany vzejdou zásadní nesouhlasy s konečným zněním, ukládá RM PhDr. Maierové 
svolat konkrétní jednání nad touto smlouvou. V případě, že konečné znění smlouvy nebude zásadním 
způsobem rozporováno, ukládá RM  p. Feštrovi uzavřít tuto smlouvu.  (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 20/02
RM schvaluje základní  verzi  smlouvy o poskytnutí  nadačního příspěvku od Nadace B. Jana 

Horáčka Českému ráji. RM ukládá p. Feštrovi a PhDr. Maierové dopracovat tuto smlouvu do konečného 
znění a poté ji  zaslat na vědomí členům valné hromady. V případě, že z jejich strany vzejdou zásadní 
nesouhlasy  s  konečným  zněním,  ukládá  RM  PhDr.  Maierové  svolat  konkrétní  jednání  nad  touto 
smlouvou. V případě, že konečné znění smlouvy nebude zásadním způsobem rozporováno, ukládá RM p. 



Feštrovi a Ing. Hejdukovi uzavřít tuto smlouvu. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 21/02

RM schvaluje znění příkazní smlouvy mezi Městrem Turnov a  a investorem - KCT Turnov 
s.r.o. Smlouva vymezuje zabezpečení funkcí investora ze strany odboru rozvoje města, tedy  praktický 
způsob,  konkrétní práva i povinnosti smluvních stran. RM ukládá p. Feštrovi a ing. Hejdukovi uzavřít 
tuto smlouvu.  (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 22/02

K bodu č. 2/ Příprava sportovního areálu
Rada Města:

a) projednala otázku aktuálního stavu procesu úpravy konečné studie  sportovního areálu v Sobotecké 
ulici, který probíhá v součinnosti zástupců Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji a projektanta - firmy 
Design 4, v.o.s., Turnov.

b) konstatovala znepokojení nad prodlením úprav studie s ohledem na pokračující prodlužování konečné 
realizace záměru a stanovisko veřejného mínění v Turnově,

c) potvrzuje opravdový zájem Města Turnova na realizaci tohoto rozsáhlého záměru,

d) odsouhlasila se snahou zlepšení vzájemné komunikace formulaci otázek vůči správní radě Nadace B. 
Jana Horáčka Českému ráji s cílem hledat odpovědi na důležité otázky budoucí spolupráce při přípravě, 
výstavbě i provozování sportovního areálu v Sobotecké ulici,

e) RM  ukládá  Ing.  Hejdukovi  předložit  odpověď  správní  rady  Nadace  na  jednání  RM.  Současně 
doporučuje uspořádat setkání RM se správní radou Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji, na němž by 
bylo možno projednat  potřebné kroky vedoucí k dalšímu postupu při přípravě sportoviště.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 23/02

K bodu č. 3/ Pozemky Terronská ul.
RM schvaluje prodej pozemků za účelem realizace bytové výstavby dle pravidel předložených 

OSM. (hlasování 6/3/0) 
usnesení RM č. 24/02

RM  schvaluje  zpracování  jednostupňového  projektu  a  výkazu  výměr  výstavby  náhradního 
objektu SBD firmou PROFES PROJEKT, s.r.o. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 25/02

K bodu č. 4/ Řešení Sobotecké ul.
RM projednala situaci  řešení Sobotecké ulice.  Vzhledem k tomu,  že jde o závažný problém 

koncepce řešení středu města a současně dopravně nejzatíženější komunikaci, RM ukládá ORM předložit 
problematiku majetkového řešení v Sobotecké ulici dle předloženého projektu opětovně na jednání ZM, a 
to včetně všech případných nových okolností.  (hlasování 7/1/1) 

usnesení RM č. 26/02

K bodu č. 5/ Průmyslová zóna Turnov - Ohrazenice
RM vyslechla aktuální informaci o výměnách pozemků a o prodejích v průmyslové zóně Turnov 

- Ohrazenice.

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na projekt technické infrastruktury v průmyslové zóně 
Turnov - Ohrazenice. Projekt bude realizován se sdružených prostředků na výstavbu infrastruktury. RM 



jmenuje  výběrovou  komisi  ve  složení:  p.  Těhníková,  p.  Kobosil,  Ing.  Košková,  Ing.  Hejduk,  Ing. 
Sekanina, MUDr. Berndt. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 27/02

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1. Hlavní investiční akce na městských komunikacích v r.2002

RM schvaluje k realizaci v roce 2002 z rozpočtové kapitoly komunikace investice tyto akce:
a) rekonstrukce ulice B. Smetany.
b) rekonstrukce bazénku a chodníku sídl. Nádraží,
c) autobusovou zastávku a přeložku teplovodu u III. ZŠ,
d) zbylé chodníky v Žižkově a Husově ulici. 
Uskutečnění akcí po body b) - d) bude závislé na plnění příjmové stránky rozpočtu města.  
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 28/02

2. Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce ul. B. Smetany, Turnov"
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce ul. B. Smetany, 

Turnov" a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Mgr. Mašek, p. Boháč, p. Preisler, p. Těhníková, p. 
Kobosil, Ing. Hejduk, Ing. Sekanina, RNDr. Pelc.( hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 29/02

3. Drobné investiční a údržbové akce  v r. 2002  v kapitole 10 - komunikace
               RM schvaluje  uskutečnění  akcí  v  kapitole  komunikace  dle  předloženého  návrhu.  (hlasování 
9/0/0)

usnesení RM č. 30/02

RM v této souvislosti schvaluje vypsání výběrového řízení na řešení havarijní akce u lávky přes 
Libuňku a schvaluje výběrovou komisi ve složení: p. Kobosil, p. Těhníková, p. Svatoš, p. Rambousek. 
Konečný  výběr  firmy  podléhá  s  ohledem  na  nutnost  urychleného  zahájení  akce  rozhodnutí  OSM. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 31/02

4. Schválení vypracování projektu pro žádost na poskytování dotace ze státního rozpočtu na podporu 
regenerace panelových sídlišť

RM schvaluje  vypracování  projektu  pro dotaci  na regeneraci  panelových sídlišť  pro sídl.  J. 
Patočky. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 32/02

5. Podmínky prodeje domu čp. 2023 Žižkova ulice Turnov
RM schvaluje podmínky předložené pro prodej domu čp. 2023 Žižkova ulice Turnov.  Ukládá 

OSM výsledky prodeje  předložit  ke  schválení  ZM s  tím,  že  na  základě  diskuse  navýšila  minimální 
prodejní cenu a změnila předkládané stanovisko o otázce znění  nájemních smluv v objektu. (hlasování 
5/4/0)

usnesení RM č. 33/02

6. Přehled akcí údržby bytů pro r. 2002
RM souhlasí s navrženým čerpáním rozpočtu na údržbu bytů na r. 2002. (hlasování 9/0/0) 

usnesení RM č. 34/02

7. Přehled akcí údržby objektů Městských organizací pro r. 2002                       
RM souhlasí  s  navrženým čerpáním rozpočtu na údržbu objektů městských organizací  na r. 

2002. (hlasování 9/0/0) 
usnesení RM č. 35/02

 



8. Přehled akcí údržby objektů nebytových prostor pro r. 2002
RM souhlasí s navrženým čerpáním rozpočtu na údržbu objektů nebytových prostor na r. 2002. 

(hlasování 9/0/0) 
usnesení RM č. 36/02

 
9. Majetkové vyrovnání pozemků v Mašově

RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit majetkové vyrovnání pozemků u domu čp. 27 na 
Pelešanech formou směnné a kupní smlouvy, manželům Bartošovým bude převedena část pozemku p.č. 
1313/4 a 715/10 o výměře cca 100 m2 a do vlastnictví Města Turnov přejde část komunikace p.p.č. 718/2 
o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Mašov u Turnova. Bartošovi zajistí na své náklady geometrické zaměření 
a vyrovnají rozdíl výměr částkou 150,- Kč/m2. Po zveřejnění předložit na ZM. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 37/02

10.  Odkoupení pozemku na komunikaci  za školkou na Zelené cestě
RM doporučuje Zastupitelstvu města Turnova schválit odkoupení části pozemku p.č. 2924/1 o 

výměře cca 20 m2 od manželů Čermákových, Radostín, Sychrov 3 za cenu    10,- Kč/m2. Pozemek bude 
v budoucnu použit na chodník ve Zborovské ul. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 38/02
      
11. Výstavba obytného domu v Žižkově ul.

RM schvaluje výstavbu obytného domu v Žižkově ulici ve variantě bez garáží v rámci domu, a 
to z důvodu obtížného technického řešení a celkového zlevnění konečné kupní ceny bytu. Parkování bude 
řešeno podle předloženého projektu před objektem domu.
(hlasování 5/4/0)                    usnesení RM č. 39/02

 RM v této souvislosti ukládá OSM změnit řešení parkování v oblasti před městským kinem s 
cílem zabezpečit větší počet parkovacích míst, a to v termínu do konce června tohoto roku. (hlasování 
9/0/0)

usnesení RM č. 40/02

K bodu č. 7/ Sociální otázky
1. Domov důchodců - VŘ na dodavatele zdravotně hygienické a gastronomické techniky

RM  schvaluje  vypsání  výběrových  řízení  na  dodavatele  zdravotně  hygienické  a 
gastronomického vybavení  domova důchodců. Zároveň RM schvaluje seznamy oslovených firem pro 
příslušná výběrová řízení s doplněním firem dodávajících gastronomická vybavení minimálně na 10 a 
současně při zahrnutí zájemců na rekonstrukci stravovacího traktu v městské nemocnici. RM schvaluje 
výběrovou komisi  ve složení:  MUDr. Eckert,  MUDr. Berndt,  Ing.  Tomášková,  Bc.  Kocourová,  Mgr. 
Špetlík, Ing. Kanclíř, Ing. Vobořil. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 41/02

2. Žádost Dětského centra "Sluníčko" Turnov o zřízení speciální třídy
RM schvaluje zřízení speciální třídy pro děti s více vadami v příspěvkové organizaci Dětské 

centrum "Sluníčko" Turnov, a to s účinností od 1.9.2002. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 42/02

3. Kritéria pro umístění žadatelů do domova důchodců
RM  schvaluje  předložený  návrh  kritérií  pro  přijímací  řízení  žadatelů  do  nově  postaveného 

domova důchodců dle předloženého návrhu.
RM podmiňuje přijetí klienta z jiné obce uhrazením investičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč 

ze  strany  obce.  Uzavření  této  smlouvy  je  podmínkou  pro  vydání  rozhodnutí  o  přijetí  do  domova 
důchodců. 

Současně RM bere na vědomí,  že doplatek provozních nákladů na klienty z jiné obce bude 
hrazen příslušným obecním úřadem vůči organizaci Zdravotně sociální služby Turnov. (hlasování 9/0/0) 

usnesení RM č. 43/02



4. FOKUS - přemístění do 2. patra budovy městského kina
RM po projednání  různých doprovodných souvislostí  odkládá rozhodnutí  o schválení  tohoto 

záměru na příští jednání RM. (hlasování 6/3/0)
usnesení RM č. 44/02

K bodu č. 8/ Odpady v Turnově
RM projednala možnosti sběru odpadů a jeho zpoplatnění.  Na jednání RM převažoval názor 

změnit  současný systém na poplatek  za každého obyvatele  s  motivačními  prvky.  RM ukládá odboru 
životního  prostředí,  aby po projednání  v komisi  pro životní  prostředí  navrhl  v dostatečném časovém 
termínu nové řešení. (hlasování 9/0/0)  

usnesení RM č. 45/02

K bodu č. 9/ Zalesnění Kadeřavec
RM projednala zprávu o plnění smluvních vazeb na rekultivaci skládky Kadeřavec zalesněním a 

souhlasí  s první navrhovanou variantou řešení.  RM ukládá Ing.  Sedlákové a Ing. Tomsovi  realizovat 
výzvu zhotovitele k plnění smluvních podmínek v požadované kvalitě s upozorněním na případné sankce. 
(hlasování 7/0/2) 

usnesení RM č. 46/02

K bodu č. 10/ Mzdové a personální otázky
RM bere na  vědomí   vyplacení  odměn  pro vedoucí  pracovníky za  rok 2001  v  březnovém 

výplatním termínu dle předloženéno návrhu. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 47/02

RM schvaluje navrženou úpravu mezd  vedoucích odborů MÚ, ředitelů menších příspěvkových 
organizací  a jednatelů malých organizací typu s. r. o. s platností od 1.3.2002. RM ukládá p. tajemníkovi, 
aby předložil na příští jednání stanovení výše mezd jednatelů a ředitelů velkých příspěvkových organizací 
a velkých organizací s. r. o., a to na základě doporučení vzešlých z diskuse. (hlasování 9/0/0) 

usnesení RM č. 48/02

K bodu č. 11/ Informace o přípravě I/10
RM bere na vědomí předloženou zprávu o současné situaci v přípravě výstavby silnice I/10. 

K bodu č. 12/ Ostatní podněty a informace
1. ORM - výsledek výběrového řízení na výstavbu Smuteční síně

RM  schvaluje výsledek výběrového řízení dle rozhodnutí komise pro posouzení nabídek, kde 
zvítězila firma BAK, a.s., Trutnov. RM ukládá Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání RM a následné 
jednání  ZM  komplexní materiál o akci výstavby smuteční síně vedoucí ke konečnému rozhodnutí o 
zahájení realizace akce. (hlasování 6/1/1)

usnesení RM č. 49/02

2. Navýšení poplatku za pronájem společenských místností v objektu čp. 388 - hasičárna Daliměřice
RM schvaluje navýšení cen za pronájem vrchního patra v objektu čp. 388 - hasičárna Daliměřice 

dle předloženého návrhu a s účinností od 1. května 2002. RM ukládá p. Staňkové přehodnotit oprávněnost 
dnešního zařazení energií za celý objekt do městské rozpočtové kapitoly na hasičskou jednotku obce. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 50/02

3. Řešení bytové situace v č.p. 698- informace
RM vzala na vědomí informaci pana Boháče o řešení bytové situace ve spolupráci se stavebním 

úřadem v čp. 698, Bezručova ul, Turnov.
usnesení RM č. 51/02



4. Rezervní fond III. ZŠ Turnov
RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu pro III. ZŠ, Žižkova ul., Turnov do výše 130.000,- 

Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup regenerační skříně pro výdejnu jídel. (hlasování 
9/0/0)

usnesení RM č. 52/02

5. Užití městského znaku
RM ve smyslu čl. IX vyhlášky č. 41/1997, o používání městských symbolů, schvaluje žádost 

Loutkářského souboru Na židli  Turnov a  povoluje  použít  městský  znak na plakátu  u příležitosti  12. 
ročníku loutkářské předhlídky Turnovský drahokam, a to bez poplatku. (hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 53/02

6. Úprava prostoru v areálu Dolánek
RM  ukládá  Ing.  Fišerovi  předložit  nejpozději  na  dubnové  jednání  RM  návrh  konkrétních 

opatření pro zlepšení a využití areálu Dolánek v letním období. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 54/02

7. Koncepce SPVČDM
RM ukládá  PhDr.  Maierové  projednat  naplňování  koncepce  Střediska  pro  volný  čas  dětí  a 

mládeže v komisi pro výchovu a vzdělávání a závěry předložit na jednání RM.
usnesení RM č. 55/02

8. Vysílání RTT
RM projednala vysílání RTT na počátku roku 2002. RM ukládá Ing. Hejdukovi, aby do příštího 

jednání předložil návrh vypsání grantového řízení na základě rozhodnutí ZM. (hlasování 9/0/0)
usnesení RM č. 56/02

V Turnově dne 18. února 2002

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
        starosta       místostarostka


