
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 12. listopadu 2003 

Omluven MUDr. Eckert, dále přítomni všichni členové dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Městská policie Turnov
- analýza stavu, základní úkoly
2. Otázky odboru rozvoje města
- finanční uzávěrka Střelnice a smuteční síň
- smluvní pokuta dodavatele
-VŘ Sobotecká, energetické koncepce
- vyjímky ze stavební uzávěry
- příspěvky vlastníků na sítě v bytových zónách
3. Sociální otázky
- Fokus a Tázlerova ulice
- stav budov v užívání ZSST
4. Majetkové otázky
- výměny pozemků - kruhová křižovatka
- systém údržby, oprav a investic - budovy org.
5. Finanční problematika
- vyhlášky města, dokončení likvidace kina
- finanční a majetkové vazby při investici
Střelnice a Smuteční síně
- idea zpoplatnění školek
6. Kontrola usnesení RM
7. Velký povodňový plán
- základní východiska
8. Otázky chodu úřadu a města
- smlouvy jednatelů, ostatní
- výměna služebního automobilu
9. Ostatní podněty a informace
- zimní údržba u nemocnice

Průběh  jednání  byl  v  souladu  s  předloženým  programem  s  doplněním  několika  bodů  a 
diskuzních příspěvků. Hlasování probíhalo v tomto pořadí: pro/ proti/ zdrželi se

K bodu č. 1/ Městská policie Turnov
RM  projednala  informace  p.  Šlambory o převzetí  jeho činnosti  a  bere na vědomí úvodní 
harmonogram potřebných úkolů vedoucích ke zlepšení činnosti MP. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 424/03



K bodu č. 2/ Otázky odboru rozvoje města
1. Žádosti o výjimku ze stavební uzávěry v centru města
RM  souhlasí  s  udělením  výjimky  ze  stavební  uzávěry  na  rekonstrukci  domu  č.p.  245  v 
Sobotecké ulici a zároveň RM souhlasí se změnou užívání nebytových protor v tomto domě z 
prodejny textilu na prodejnu potravinářských polotovarů.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 425/03

RM souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na změnu užívání bytu č. 1 v domě č.p. 
714 v Žižkově ulici
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 426/03 

2. VŘ na dodavatele stavby "Rekonstrukce Sobotecké ulice" a "Mostu přes Stebénku"
RM bere na vědomí informaci o stavu přípravy stavby "Rekonstrukce Sobotecké ulice". RM 
schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce Sobotecké ulice a 
mostu přes Stebénku" a jmenuje komisi ve složení : Ing. Hejduk, Ing. Sekanina, Ing. Kanclíř, 
p. Svatoš, Ing. Šmiraus, Ing. Ráček, Ing. Jakešová, p. Douděra, p.Zika, Ing. Mach.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 427/03

 3.Územní energetická koncepce města 
RM neschvaluje v této době záměr zpracovat Územní energetickou koncepci města Turnova.
(hlasování: 6/1/1)

usnesení RM č. 428/03
 
Jednání valné hromady KCT, s. r. o.
1. Stanovisko k žádosti o prominutí penále na stavbu Smuteční síně 
RM jako valná hromada KCT, s. r. o. nesouhlasí s prominutím penále za opožděné předání 
díla a nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků na stavbě Smuteční síně Turnov dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 7/1/0) usnesení RM č. 429/03

RM jako valná hromada KCT, s. r. o. ukládá p. Feštrovi zabezpečit toto rozhodnutí.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 430/03
2. Financování investičních akcí
RM vzala na vědomí informaci o financování investičních akcí Smuteční a rozlučkové síně a 
Rekonstrukce  areálu  Střelnice,  s  tím,  že  se  doposud  vyvíjí  v  souladu  se  schválenými 
předpoklady. 
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 431/03 

3. Správa parkoviště U Raka 
RM jako valná hromada KCT, s. r. o. ukládá p. Feštrovi zabezpečit péči o parkoviště v areálu 
U  Raka  s  tím,  že  náklady  s  tímto  spojené  budou  hrazeny  z  příspěvku  města  vůči  této 
organizaci.
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 432/03 

4.Příspěvky privátních vlastníků pozemků na vybudování infrastruktury v bytových zónách
RM  projednala  navrhované  podmínky  příspěvků  vlastníků  na  technickou  infrastrukturu  v 
bytových zónách a ukládá odboru rozvoje města vytvořit obecně závaznou vyhlášku Města 
Turnova ve smyslu předloženého materiálu, a to v termínu schválení nejdéle do konce dubna 
2004.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 433/03 



K bodu č. 3/ Sociální otázky
1. Umístění občanského sdružení Fokus Turnov
RM projednala otázku umístění Fokusu v objektu v Tázlerově ulici. RM ukládá předložit tuto 
problematiku  na  příští  jednání  po  dopracování  pohledů  na  reálnou  možnost  získání  státní 
dotace,  zvážení  některého jiného umístění  v majetku města  dle  diskuse a zvážení  nutného 
rozsahu rekonstrukčních prací.
(hlasování: 7/1/0) usnesení RM č. 434/03

2.Jmenování nového člena sociální komise - návrh na změnu
RM odvolává p. Václava Zímu z členství v sociální  komisi  a jmenuje p. Lucii  Beranovou 
novou členkou sociální komise s platností od 1. 1. 2004 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 435/03

3. Technický stav budov ZSST a odprodej majetku
RM vzala na vědomí zprávu o technickém stavu budov užívaných ZSST a ukončení pronájmu 
bufetu Danielou Pleslovou.
RM  ukládá  Mgr.  Kocourové  navrhnout  do  rozpočtu  Města  Turnova  potřebná  technická 
opatření, a to zvláště kvalitní řešení úpravy vody pro Domov důchodců Pohoda. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 436/03
K bodu č. 4/ Majetkové otázky
1. Žádost o prominutí smluvní pokuty 
RM schvaluje žádost o prominutí smluvní pokuty  a ukládá OSM zabezpečit sepsání dodatku 
ke  smlouvě  na  akci  "Dětské  hřistě  v  sídlišti  u  nádraží"  s  dodavatelem  akce  ve  smyslu 
předloženého návrhu. 
(hlasování: 6/2/0) usnesení RM č. 437/03

2. OAHŠ kuchyň - žádost o změnu složení výběrové komise
RM upravuje složení výběrové komise  na dodavatele stavby " Obchodní akademie a Hotelová 
škola - kuchyň", a to : Ing. Hejduk, Mgr. Špetlík, Ing. Sekanina, Mgr. Bárta, Ing. Witszková, 
PhDr. Maierová, p. Kobosil, MUDr.  Hrubý, p. Pokorný, p. Horák
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 438/03

3.  Prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 26  v ul. 5. května  v  Turnově
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových  prostor v objektu čp. 26 v ul. 5.května  v 
Turnově p. Josefu Kozákovi pro Pizzerii Kora dle návrhu s tím, že ukládá zanést do nájemní 
smlouvy  povinnost  dodržování  dopravních  předpisů  při  zásobování  objektu  jako  jednu  z 
podmínek pro udání okamžité výpovědi z nájemního vztahu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 439/03

4. Podnájem nebytových prostor  - čp. 482 Vesecko
RM schvaluje firmě TRUST Dřevoodbyt, a. s. podnájem nebytových prostor v objektu čp. 482 
na Vesecku o ploše 150 m2 pro Romana Rakouše a Petra Kizyváta.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 440/03 

5. Pronájem pozemku jako zařízení staveniště u čp. 2016 (býv.štáb), Žižkova ul. Turnov
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 863/1 o výměře cca 200 m2, k. ú. Turnov u 
domu čp.  2016, Žižkova ul.  Turnov na zařízení  staveniště  pro firmu Kreysa byty  s.r.o.dle 
návrhu.
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 441/03 



      6. Schválení nájemníků pro výstavbu 30 bj. Máchova Turnov
RM schvaluje přidělení  bytu  pro Jiřího Novotného, Elenu Vašátkovou,  Jiřího Bělonohého, 
Janu Prokurátovou a Jiřího Procházku ve výstavbě 30 bj. Turnov Máchova ulice.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 442/03

7. Majetkové řešení areálu bývalých jatek a Masa Turnov s. p.
RM doporučuje navrhovanou výměnu pozemků p. č.1819/2, 3500/3, 3498/2, 3502/1, 3502/2 v 
k.ú. Turnov a staveb v areálu býv. jatek za dům čp. 226 se st.p. 216 a p.č 217/1 v k. ú. Turnov 
za podmínky doplatku 500 tis. ze strany současných vlastníků, vyřešení  zástavních práv v 
areálu jatek a neřešení obsazenosti bytových jednotek v čp. 226. RM ukládá odboru správy 
majetku předložit tento bod po úpravě konkrétních dohod ve smyslu přijatého usnesení  na 
jednání ZM.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 443/03 
            

8. Výměna pozemků pro kruhovou křižovatku
RM projednala výměnu pozemků pro kruhovou křižovatku s tím, že ukládá OSM předložit na 
jednání RM nový návrh s cílem najít akcetovatelné a výhodnější řešení pro město. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 444/03

9. Systém zajišťování údržby, oprav a investic 
RM odkládá  projednání   zprávy o systému zajišťování  údržby,  oprav a  investic  ze  strany 
OSM. OSM.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 445/03

10. Stanovení výše nájemného bytu užívaného KCT s.r.o. v čp. 68 ul. Skálova Turnov. 
RM schvaluje úpravy nájemní smlouvy a výše nájemného dle předloženého návrhu .
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 446/03 

11. Placené parkoviště u Komerční banky v Turnově
RM  ukládá  odboru  správy  majetku  předložit  na  příští  jednání  RM  finanční  analýzu  celé 
otázky, tedy  způsobu dělení všech nákladů a příjmů z tohoto parkoviště.
(hlasování: 6/2/0)

usnesení RM č. 447/03 

12. Odpuštění části dluhu - Sport Hokof
RM neschválila odpuštění části dluhu Sportu Hokof dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/2/0)

usnesení RM č. 448/03 

K bodu č. 5/ Finanční problematika
1. Vyhlášky o místních poplatcích 
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku:
a) za provozovaný výherní hrací přístroj
b) ze vstupného
c) za lázeňský nebo rekreační pobyt
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 449/03



2.Městské kino Turnov
RM ukládá realizovat navržené body nutné ke zrušení příspěvkové organizace Městské kino 
Turnov k 31. 12. 2003 dle předloženého návrhu s tím, že odpovědnost za jejich realizaci nese 
p. Brož.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 450/03 

3. Zdravotně sociální služby Turnov - použití rezervního fondu
RM schvaluje Zdravotně sociálním službám Turnov použití rezervního fondu do výše 277 tis. 
Kč na dofinancování projektu MPSV.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 451/03

4.Fond reprodukce  majetku  -  Základní  školaTurnov,  Skálova  600,  okres  Semily,  Základní 
škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
RM schvaluje čerpání fondu reprodukce majetku pro Základní školu Turnov, Skálova 600, 
okres Semily dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 452/03

5.Rozpočtové změny 2003
RM projednala návrh rozpočtových změn na rok 2003 a ukládá je předložit ke schválení na 
jednání ZM.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 453/03

6.Pohledávky
RM  ukládá  Ing.  Pekařovi  předložit  otázku  pohledávek  na  jednání  ZM.  RM  schvaluje 
spolupráci při vymáhání pohledávek se třemi firmami dle zápisu finančního výboru. 

7. Finanční vztahy s MTT s.r.o.
RM  bere  na  vědomí  informaci  o  ukončení  a  vypořádání  vztahu  mezi  Městem Turnov  a 
Městskou teplárenskou Turnov, s. r. o., vyplývajícího ze Smlouvy o zabezpečování výroby a 
rozvodu tepla,  teplé  užitkové  vody a elektrické energie  a  pronájmu teplárenského zařízení 
uzavřené mezi oběma stranami dne 30.12.1996 dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 454/03 

8. Návrh úpravy vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ pro 
děti, které nemají trvalý pobyt v Turnově.
RM projednala návrh úpravy vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu investičních náhladů 
mateřských škol pro děti,  které  nemají  trvalý pobyt  v Turnově a  schvaluje záměr  zvýšení 
denního poplatku uhrazeného ze strany rodičů.  RM ukládá p. Brožovi předložit  příslušnou 
vyhlášku na jednání ZM.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 455/03   

K bodu č. 6/ Kontrola usnesení RM
RM projednala  kontrolu  plnění  svých usnesení  č.  295/02,  294/02,  298/02,  42/01,  289/00, 
264/00, 107/03, 397/02, 318/02, 188/03, 70/03, 300/98.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 456/03 



K bodu č. 7/ Velký povodňový plán
RM projednala  a  bere  na  vědomí  povinnosti,  které  vyplývají  z  vodního  zákona  v  otázce 
ochrany před povodněmi pro obec s rozšířenou působností - Město Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 457/03  

RM projednala  změnu  složení  povodňové  komise  města  a  k  30.  11.  2003  odvolává  Ing. 
Vobořila z funkce člena povodňové komise města a k 1. 12. 2003 jmenuje novým členem  této 
komise p. Bohuslava Šlamboru.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 458/03

K bodu č. 8/ Otázky chodu úřadu a města
RM ukládá Ing. Chlupové dopracovat podle připomínek některých jednatelů návrh konečné 
smlouvy o výkonu funkce jednatele, která bude současně obsahovat výkon funkce jednatele i 
ředitele  organizace.  RM  ukládá  Ing.  Hejdukovi  předložit  na  příští  jednání  RM  otázky 
platového ohodnocení  jednatelů a ředitelů  v roce 2004 a  po tomto  rozhodnutí  ukládá Ing. 
Chlupové zabezpečit uzavření těchto smluv do konce roku 2003 a zároveň zrušení současných 
smluv na funkci ředitele.
(hlasování: 5/3/0)

usnesení RM č. 459/03

RM ukládá Ing. Chlupové prověřit otázky odpovědnosti ředitelů příspěvkových organizací při 
provádění úkonů vyplývajících z jejich funkce a předložit tuto otázku na jednání RM.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 460/03

K bodu č. 9/ Ostatní podněty a informace
Úpravy vozového parku MěÚ
RM schvaluje výměnu současného služebního vozidla Škoda za nové ve smyslu předloženého 
návrhu a ukládá p. tajemníkovi realizovat potřebné kroky.
(hlasování: 5/2/1)

usnesení RM č. 461/03  

V Turnově dne 20. listopadu 2003

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
     starosta                 místostarostka


