
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 16. ledna 2002 

Nepřítomna: PhDr. Hana Maierová
Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Investice III. ZŠ
2. Majetkové otázky 

- investice Antolin - PZ
- jatka, prodej č.p. 2023, 
- nájem gymnázium, pronájem MTT s.r.o.

3. Investice ORM
- Střelnice, Valdštejn, Smuteční síň

4. Územní plán centra města
5. Projednání návrhu rozpočtu 2002

- základní východiska, konkrétní položky
6. Limit pracovníků nemocnice

- doprovodné souvislosti
7. Výpočetní technika na MÚ
8. Ostatní

- podněty a informace
- obsazení dozorčí rada VHS

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/ Investice III. ZŠ
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Dostavba areálu základní školy 

Žižkova ul.,  Turnov" a jmenuje výběrovou komisi  ve složení:  Mgr. Mašek,  Mgr. Bárta,  p. Boháč,  p. 
Těhníková, p. Kobosil, Ing. Hejduk, Ing. Sekanina. Současně RM ukládá oslovit firmy dle seznamu OSM 
včetně  všech  účastníků  z  posledních  dvou  velkých  veřejných  obchodních  soutěží.  RM  ukládá  p. 
Těhníkové předložit výsledek řízení včetně zhodnocení vlivu finanční náročnosti na rozpočet města 2002 
a se současným konečným pohledem na etapovitost akce. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 1/02

K bodu č. 2/ Majetkové otázky
1. Pozemky v průmyslové zóně

RM vyslechla informaci zástupce firmy Grupo Antolin Bohemia, a.s., Chrastava o jejím záměru 
možné rozsáhlé investice v Turnově. 

RM zároveň projednala  druhou nabídku na odkoupení  pozemku v průmyslové  zóně ze strany 
firmy SFS intec, s.r.o., Hrubá Skála-Hnanice.

RM ukládá předložit po projednání problematiku na pracovní jednání ZM. Pokud firma Grupo 
Antolin  Bohemia,  a.s.  nabídku  s  konečnou  platností  ve  stanovené  lhůtě  potvrdí,  RM konstatuje,  že 



nabídka firmy Grupo Antolin Bohemia, a.s. je výhodnější o nabídku finanční spoluúčasti na vybudování 
infrastruktury. Proto ZM doporučuje její odsouhlasení.(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 2/02

2. Smlouva o pronájmu s MTT, s.r.o.
RM projednala předložené podklady pro úpravu smlouvy o komplexním pronájmu mezi firmou 

MTT,  s.r.o.  a  Městem  Turnov.   RM  ukládá  OSM  zabezpečit  dodatek  ke  smlouvě  o  komplexním 
pronájmu,  jehož  nedílnou  přílohou  bude  soupis  pronajatého  majetku  ke  dni        31.  12.  2001 dle 
předloženého návrhu.  (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 3/02

3. Privatizace podniku Maso Turnov, s.p.
RM bere na vědomí zprávu o majetkoprávních vztazích privatizovaného podniku Maso Turnov, 

s.p., a to hlavně z pohledu na využití areálu bývalých jatek jako budoucí součást sportovního areálu. 
usnesení RM č. 4/02

4. Prodej domu čp. 2023, Žižkova ul., Turnov
RM projednala dosavadní stav prodeje domu čp. 2023 v Žižkově ulici  v Turnově.  RM ukládá 

OSM, aby převedl řešení prodeje domu od firmy PZ INVEST, s.r.o., Turnov přímo na OSM. RM ukládá 
p. Těhníkové, aby na příštím jednání RM připravila kompletní podmínky opětovného vyhlášení prodeje 
domu. Cílem tohoto opatření je uskutečnit  prodej maximálně  transparentní cestou s vyřešením všech 
doprovodných souvislostí (velikost prodávaného pozemku, dluhy za nájemné a služby, znění předávaných 
nájemních smluv, apod.).     (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 5/02

5. Prodej pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Mašov
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 427/1, ost. pl. o výměře 169 m2, k.ú. Mašov 

za cenu 250 Kč/m2. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 6/02

6. Směna pozemků pro příjezd k bytovým domům na Vrchhůře
RM doporučuje ZM schválit výměnu pozemků v souladu se schváleným konceptem regulačního 

plánu v lokalitě Vrchhůra, tj. směna části p.p.č. 3166/1 a 3166/33 ve vlastnictví p. Janků, bytem Vrchhůra 
čp. 2057 za část pozemku p.č. 3142/2 ve vlastnictví Města Turnova. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 7/02

7. Pronájem pozemku p.č. 130/1 za domem čp. 280, Hluboká ul., Turnov
RM odkládá projednání tohoto bodu na příští jednání z důvodu nedostatečného prověření dnešního 

způsobu využití pozemku. 
8. Termín splatnosti faktury za nájem - OAHŠ Turnov

RM  schvaluje  odklad  termínu  splatnosti  faktury  za  nájemné  nebytových  prostor  pro  OAHŠ 
Turnov dle předloženého návrhu. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 8/02

9. Žádost Gymnázia Turnov o prominutí dlužného nájemného
RM ukládá OSM předložit do ZM žádost Gymnázia Turnov o prominutí dlužného nájemného dle 

předloženého návrhu včetně stanoviska finanční komise. (hlasování 7/0/0)
usnesení RM č. 9/02

10. Souhlas s nájemní smlouvou
RM  souhlasí  s  pronájmem  prostoru  kinokavárny  v  Městském  kině  Turnov  firmě  Barma  Il 

Ristorante, s.r.o., Praha. RM ukládá p. Brožovi a p. Kerplovi dopracovat předloženou nájemní smlouvu 
podle připomínek vznesených na jednání RM. (hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 10/02



K bodu č. 3/ Investice ORM
1. Rekonstrukce areálu Střelnice

RM projednala průběh příprav rekonstrukce areálu kulturního zařízení Střelnice a  ukládá Ing. 
Kanclířovi předložit:
a) na jednání ZM podklady vedoucí ke konečnému odsouhlasení realizace akce,
b) na příští jednání RM k odsouhlasení připravené smlouvy, které se týkají této akce.

Současně RM schvaluje změnu investora akce z Města Turnov na organizaci Kulturní centrum 
Turnov, s.r.o. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 11/02

2. Informace o postupu prací na přípravě bytové zástavby v oblasti Terronské ulice
RM vzala na vědomí informaci o úpravě studie bytové zástavby v oblasti Terronské ulice a ukládá 

OSM a ORM předložit na příští jednání RM pravidla odprodeje pozemků a výběru investora této akce. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 12/02

3. Rekonstrukce Hradu Valdštejna
RM  vyslechla  zprávu  o  současném  stavu  ve  věci  příprav  rekonstrukce  poslední  části  Hradu 

Valdštejna  -  obnova  klasicistního  objektu.  RM  souhlasí  s  vypsáním  výběrového  řízení  a  jmenuje 
výběrovou komisi ve složení: PhDr. Maierová, p. Brož, p. Koucký, Mgr. Mašek, p. Boháč, p. Jansa, Ing. 
Vobořil, p. Kobosil, Ing. Sekanina, Ing. Hejduk, Mgr. Haken. RM ukládá vyzvat firmy dle seznamu OSM 
včetně  všech  účastníků  z  posledních  dvou  velkých  veřejných  obchodních  soutěží.  RM  podmiňuje 
konečný souhlas realizace akce zajištěním finančních prostředků a odsouhlasením finančního kalendáře 
na tuto akci. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 13/02

4. Výstavba smuteční síně
RM  vzala  na  vědomí  informaci  o  zahájení  výběru  nejvhodnější  nabídky  na  dodavatele  akce 

smuteční síně.

RM v této souvislosti schvaluje vypsání výběrového řízení na budoucího dlouhodobého nájemce 
smuteční  síně.  Důvodem je snaha najít  v dostatečném časovém předstihu budoucího provozovatele  a 
získat např. formou předplaceného nájmu část finančních prostředků nutných k realizaci díla. 

RM ukládá Ing. Hejdukovi předložit podané nabídky ke konečnému vyhodnocení ze strany RM.
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 14/02 

K bodu č. 4/ Územní plán centra města
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele Regulačního plánu č. 3 -      - Centrum 

města Turnova, kde zvítězila firma SAUL, s.r.o., Liberec.  (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 15/02

K bodu č. 5/ Projednání návrhu rozpočtu 2002
RM projednala materiál připravený na jednání ZM a uskutečnila několik věcných úprav. 

K bodu č. 6/ Limit pracovníků nemocnice
RM schvaluje po projednání nárůst počtu pracovníků v Městské nemocnici Turnov v roce 2001. 

RM  schvaluje  limit  pracovníků  Městské  nemocnice  Turnov  pro  rok  2002  ve  výši  355  pracovníků. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 16/02

RM  souhlasí  s  navrhovanou  změnou  dozorčí  rady  firmy  Nempra,  s.r.o.  a  se  jmenováním  p. 
Pokorného jediným jednatelem firmy. RM ukládá valné hromadě firmy Nempra, s.r.o. provést nezbytné 



kroky k realizaci tohoto usnesení formou změny notářského zápisu. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 17/02

K bodu č. 7/ Výpočetní technika na MÚ
RM projednala zprávu Bc. Rabase o stavu výpočetní techniky na Městském úřadě Turnov. V této 

souvislosti RM doporučuje Ing. Šmirausovi a Bc. Rabasovi, aby se formou častějších školení pracovníků 
zaměřili na rozšíření možnosti využití existující počítačové sítě. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 18/02

K bodu č. 8/ Ostatní
Člen dozorčí rady VHS Turnov

RM schvaluje za člena dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov RNDr. Ottu Jarolímka. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 19/02

V Turnově dne 22. ledna 2002

                                Ing. Milan Hejduk                                  MUDr. Vladimír Eckert
                                      starosta                                                   místostarosta


