
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 13. srpna 2003 

Omluven: RNDr. Jarolímek, dále přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání
1. Zřízení poradny
- drogově závislí
2. Otázky ORM
- ornice Maškova zahrada, 
- strategický plán, bytové zóny
- vyjímka Sobotecká ulice
- občanská vybavenost města
- aktuální průběh investic - informace
3. Řešení archivu
- VŘ, možnosti jiného řešení
4. Otázky OŠKS
- legální grafiti, 
- kino - převod majetku, škodní komise
5. Parkoviště u autobusového nádraží
6. Majetkové otázky
- zpoplatnění parkovišť, prodej Krajířova,
- VŘ, výstavba 30 b. j., ostatní,
7. Otázky nemocnice
- studie nemocnice, transformace,
- aktuální stav hospodaření
7. Vedení účtů města
8. Ostatní informace a podněty
- finanční výměr DD,
- rozšížení smlouvy s Ekokomem 

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/ Zřízení poradny
RM projednala Projekt Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti a schvaluje zahájit 

činnost této poradny od 1. 9. 2003. RM ukládá odboru sociálních věcí, aby v optimální době předložil 
vyhodnocení činnosti tohoto projektu včetně možnosti dalšího rozšíření činností v této otázce. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 295
K bodu č. 2/ Otázky ORM
Vypsání výběrového řízení na "Rekultivaci prostoru v Maškově zahradě"

RM  schvaluje vypsání výběrového řízení na "Rekultivaci prostoru v Maškově zahradě", a to v 
částech  základní  úprava  ornice  a  zároveň  demolice  objektů  ve  vlastnictví  města.  RM doporučuje 
rozšířit předložený seznam firem navržených k obeslání a jmenuje komisi ve složení: Ing. Pekař, Ing. 



Sekanina,  p. Boháč,  Ing. Vobořil,  p. Těhníková,  Ing. Kanclíř,  Ing. Šípošová. RM ukládá předložit 
výsledky výběrového řízení, včetně řešení finančních  nákladů na některé z příštích jednání RM, kde 
bude projednán  konečný termín realizace uvedených akcí.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 296

Výběrové řízení na vyhotovení Strategického plánu města Turnova
RM schvaluje  jako zpracovatele  Strategického plánu města  Turnova Agenturu regionálního 

rozvoje Liberec, s. r. o. ve variantě A/1, dle předložené nabídky. RM ukládá odboru rozvoje města, 
aby zabezpečil  aktivní spolupráci se zpracovatelem Strategického plánu ideální formou dle vývoje 
konkrétního zpracování tohoto dokumentu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 297

Bytové zóny - návrhy směn pozemků
RM  schvaluje  směnu  pozemků  mezi  Městem  Turnov  a  vlastníky  pozemku  ppč.  2932  a 

doplacení dle předloženého opraveného návrhu na základě přesného geometrického plánu. Náklady s 
tímto spojené, budou hradit obě strany stejným dílem. RM ukládá odboru rozvoje města připravit tento 
bod  na jednání ZM.  
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 298

RM schvaluje směnu pozemků mezi Městem Turnov a vlastníkem pozemků ppč. 2921 a ppč. 
2921/1 a doplacení rozdílu dle předloženého návrhu. Náklady s tímto spojené, budou hradit obě strany 
stejným dílem. RM ukládá odboru rozvoje města připravit tento bod na jednání ZM.  
(hlasování. 7/0/0)

usnesení RM č. 299

RM schvaluje směnu pozemků mezi  Městem Turnov a vlastníkem pozemku ppč. 2919 bez 
doplacení  rozdílu  dle předloženého návrhu na základě přesného geometrického plánu.  Náklady na 
geometrický plán budou hradit obě strany stejným dílem. RM ukládá odboru rozvoje města připravit 
připravit tento bod na jednání ZM.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 300

Bytové zóny - žádost o odkoupení městského pozemku č. p. 1007/4 v k. ú. Turnov v Lidické ulici
RM nesouhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 1007/4 v k. ú. Turnov o rozloze cca 100 m2.

RM současně ukládá odboru rozvoje města předložit ZM podnět ke změně Územního plánu 
sídelního  útvaru Turnov na pozemku p.č.  1007/4 v k.  ú.  Turnov z funkčního zařazení  území  pro 
tehnické vybavení na funkční využití obytné území.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 301

Udělení  výjimky  ze  stavební  uzávěry  v  centru  města  na  akci  "Rekonstrukce  Sobotecké  ulice  v 
Turnově"

RM souhlasí s udělením vyjímky ze stavební uzávěry na akci Rekonstrukce Sobotecké ulice v 
Turnově.
(hlasování. 7/0/0)

usnesení RM č. 302

Udělení výjimky ze stavební uzávěry  - garáž v Přemyslově ulici 
RM neschvaluje udělení výjimky z Nařízení města č. 68/2002 o stavební uzávěře na území 



Města Turnova, pro které se zpracovává Regulační plán č. 3 – Centrum města pro záměr stavby garáže 
u rodinného domu Přemyslova 403. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 303

Udělení výjimky ze stavební uzávěry  - objekt Trávnice 
RM schvaluje udělení výjimky z Nařízení města č. 68/2002 o stavební uzávěře na území Města 

Turnova, pro které se zpracovává Regulační plán č. 3 – Centrum města pro nástavbu kanceláří nad 
částí objektu skladů čp. 680 Trávnice.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 304

Udělení výjimky ze stavební uzávěry  - zastřešení parkoviště Dvořákova ul. 
RM schvaluje udělení výjimky z Nařízení města č. 68/2002 o stavební uzávěře na území Města 

Turnova, pro které se zpracovává Regulační plán č. 3 – Centrum města pro stavbu zastřešení parkovací 
plochy na pozemku p.č. 62/2 v k.ú. Turnov ve dvoře čp. 287 ve Dvořákově ulici.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 305

Udělení výjimky ze stavební uzávěry  - užití objektu v Sobotecké ulici
RM schvaluje udělení výjimky z Nařízení města č. 68/2002 o stavební uzávěře na území Města 

Turnova, pro které se zpracovává Regulační plán č. 3 – Centrum města na změnu užívání přízemí 
objektu v Sobotecké ulici čp. 1399 pro zajištění provozu tiskárny.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 306

Občanská vybavenost města  - zpracování bilance kapacit občanského vybavení ve veřejném zájmu 
pro město Turnov

RM ukládá odboru rozvoje města, aby na příští jednání RM předložil podrobnou specifikaci a 
upřesnění nabídky obsahu zpracováváné bilance včetně cenové specifikace.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 307

Průběh investičních akcí odboru rozvoje města
RM vzala na vědomí informaci o průběhu investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje 

města. 

K bodu č. 3/ Řešení archívu
Spisovna Městského úřadu Turnov

RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Spisovna Městského úřadu Turnov s tím,  že 
vítězem se stala na základě doporučení výběrové komise  firma ESCO, s. r. o. Jičín. 
(hlasování: 6/1/1)

usnesení RM č. 308 

RM schvaluje  realizaci  této  akce v rozsahu upřesněném ze strany ORM a  ukládá  tomuto 
odboru předložit požadavek na rozpočtovou změnu na jednání ZM s využitím  uvažovaných úspor  v 
rozpočtu OSM a ORM. 
(hlasování: 5/2/1)

usnesení RM č. 309

K bodu č. 4/ Otázky OŠKS
Legální graffiti

RM projednala možnost určité legalizace této otázky formou  poskytnutí vybraných lokalit ve 
městě k činnosti sprejerů. Náměty, které budou legální sprejeři tvořit nesmí podporovat rasistickou či 



náboženskou nesnášenlivost, být vulgární či jinak odporovat slušným mravům.  
RM pověřuje odbor školství, kultury a sportu dalším jednáním se zástupci legálních graffiti a 

stanovení konkrétních podmínek jejich činnosti.
(hlasování: 5/3/0)

usnesení RM č. 310

RM nesouhlasí  s  finanční  podporou této  činnosti.  RM bere  na vědomí,  že  byly  předběžně 
projednány a  odsouhlaseny k  uvažovanému  využití  lokality,  které  jsou  ve  vlastnictví   organizace 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 311

Kino - převod majetku, škodní komise
RM na základě výsledku inventarizace majetku příspěvkové organizace Městské kino Turnov 

ukládá panu Brožovi, aby zabezpečil úhradu zůstatkové hodnoty majetku dle znaleckého posudku ze 
strany bývalého ředitele pana Kerpla, a to včetně  náklady na pořízení tohoto znaleckého posudku. Jde 
o nedohledaný majetek dle protokolu škodní a likvidační komise.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 312

K bodu č. 5/ Parkoviště u autobusového nádraží
RM projednala otázku řešení režimu parkoviště u autobusového nádraží. RM schvaluje řešení, 

že vedle  zpoplatnění  parkování dalšími automaty v ulicích,  nového dopravného značení  omezující 
parkování v težko průjezdných oblastech a nového bezplatného parkování na Střelnici, bude do konce 
letní sezóny 2004 zachován na tomto parkovišti současný stav nehlídaného a neplaceného parkoviště. 

RM ukládá jednateli TST, s. r. o., aby předložil po zhodnocení všech vlivů a ročního ověřování 
skutečnosti způsobu parkování v centru města  na jednání RM nejpozději v říjnu 2004 případný návrh 
možného zpoplatnění a důsledné ostrahy  parkoviště ze strany Technických služeb, s. r. o. s cílem 
zajistit kvalitní dopravní službu pro obyvatele a návštěvníky Turnova.
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 313

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1. Směna pozemků Ing. Horák
RM doporučuje výměnu částí pozemků p. č. 862/1, 862/2 v k. ú. Daliměřice za část pozemku p. č. 
1657 v k. ú. Turnov zasažených výstavbou místní komunikace s doplatkem ve výši 400 kč/m2 nad 
směňovaný rozsah  s možností úhrady do konce roku 2004. RM ukládá odboru správy majetku po 
zaměření pozemků a vyhlášení předložit tento bod na jednání ZM. 
(hlasování: 8/0/0) 

usnesení RM č. 314

2. Vykoupení pozemků pro přeložku silnice I/10
RM  nedoporučuje  odkoupení  pozemků  p.  č.  1000/2  a  1000/23  v  k.  ú.  Daliměřice  pro  výstavbu 
přeložky komunikace I/10 dle předloženého návrhu .
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 315

3. Pozemky u domu čp. 576, Turnov - Klečkovi
RM souhlasí s požádáním o převod pozemku 3368/9 ost. pl (127 m2), č. 372/3 ost. pl (77 m2) a 

č. 3372/6 ost. pl (24 m2), k. ú. Turnov z ČR - Ústav územní rozvoje Brno na Město Turnov a následně 
doporučuje ZM schválit prodej těchto získaných pozemků dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 316



  4. Výběrové řízení vodovod, plynovod Mokřiny
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby plynovod a vodovod Mokřiny a 

výběrovou  komisi  ve  složení  Ing.  Hejduk,  Ing.  Pekař,  p.  Kobosil,  Ing.  Sekanina,  p.  Čejková.  Po 
výsledku výběrového řízení  ukládá  odboru  správy majetku  předložit  na  jednání  RM odsouhlasení 
zahájení celé akce včetně projednaného modelu finančního řešení.

5. Koncepce nemocnice
RM souhlasí s prodloužením termínu předání studie rozvoje Městské nemocnice Turnov k 

30.8. 2003.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 317   
  
6. Prodej domu čp. 491 Krajířova Turnov

RM odkládá rozhodnutí o prodeji domu čp. 491 v Krajířově ulici na další jednání RM z důvodu 
možné dohody o celkovém vlastnictví domu ze strany jednoho kupujícího. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 318 

7. Průběžná zpráva o výstavbě 30 bj. 1. máje Turnov
RM neschvaluje zahájení výstavby 30 bj. v ulici 1. máje z důvodu nevyjasněných rizik celého 

záměru pro město, kvůli změně podmínek projednaných při výběrových řízeních na hledání vhodného 
investičního partnera a budoucího nutnosti přijetí hypotéky pro finanční řešení záměru.  

RM  ukládá OSM předložit tuto otázku na jednání ZM. V případě konečného nesouhlasu ze 
strany zastupitelstva  RM ukládá odboru správy majetku  informovat  obyvatele,  kteří  se stali  členy 
družstva o této skutečnosti a ukončit smluvní spolupráci s partnery na této akci. 
(hlasování: 6/2/0)

usnesení RM č. 319

8. Podnájem nebytových prostor - čp. 519 Zborovská ul.
 RM schvaluje podnájem nebytových prostorv objektu čp. 519 ve Zborovské ulici v Obchodní 
akademii a Hotelové škole dle návrhu. 
(hlasování: 7/1/0)

 usnesení RM č. 320

9. Změna termínu plnění smlouvy o dílo o dílo "Výstavba výtahu u čp. 72"
RM  projednala  průběh  výstavby  výtahu  čp.  72  Skálova  ul.  a  v  této  souvislosti  schvaluje 

prominutí  poloviny sankčních plateb počítaných ke dni ukončení  spolupráce v terménu do 9.  září 
2003, po termínu 9. září 2003 platí plná hodnota sankce.  
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 321

10. Těžení v prostoru městského koupaliště
RM na základě zjištěních skutečností ukládá odboru správy majetku, aby předložil k otázce 

neschváleného využití pozemků v majetku města  materiál na příští jednání RM. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 322

K bodu č. 7/ Otázky nemocnice
Přeměna příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov na obchodní společnost

RM vzala  na  vědomí  předložený  materiál  k  transformaci  příspěvkové  organizace  Městská 
nemocnice  Turnov  na  obchodní  společnost,  v  němž  je  doporučeno  odložit  zamýšlený  krok  na 
vhodnější  období,  v  němž bude celkově  stabilnější  stav českého zdravotnictví.   RM proto  ukládá 
řediteli nemocnice aktualizovat danou problematiku v průběhu roku 2004.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 323



Aktuální stav financování zdravotní péče a dopady na Městskou nemocnici Turnov
RM vzhledem k neúčasti ředitele odkládá tento bod na příští jednání RM. RM v této souvislosti 

schvaluje snížení osobního příplatku ředitele nemocnice za měsíc srpen na jednu polovinu a ukládá 
Ing. Chlupové zabezpečení tohoto rozhodnutí.
( hlasování 6/0/2)

usnesení RM č. 324
 
K bodu č. 8/ Vedení účtů města

RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy na vedení běžných účtů s Českou spořitelnou, a. s. v 
souladu s předloženou nabídkou.

RM ukládá vedení města a ředitelům příspěvkových organizací jednat s jednotlivými bankami 
o úpravě podmínek vedení běžných účtů v duchu předložených nabídek.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 325

K bodu č. 9/ Ostatní informace a podněty
Podnájemní smlouva nebytových prostor v budově SVČDM Turnov, ul. Husova 77

RM schvaluje podnájmy ve SVČDM Turnov pro Poradnu pro drogové a jiné závislosti  při 
odboru  sociálních  věcí  Městského  úřadu  Turnov  a  pro  Náruč  -  centrum  pro  rodinu  Turnov  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 326
 
Poplatek za hrobové místo

RM neschvaluje prominutí poplatku za hrobové místo pro p. Sedláčka. 
(hlasování: 6/0/2)

usnesení RM č. 327

Smlouva o spulupráci se společností Severočeské sběrné suroviny, a. s.
RM bere  na vědomí  předloženou informaci a souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi 

Městem Turnov a Severočeskými sběrnými surovinami, a. s. dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 328

Smlouva o výpůjčce
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce cyklistických kol s ÚZSVM dle předloženého návrhu za 

účelem zabezpečení dopravní výchovy na hřišti.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 329

V Turnově dne 20. srpna 2003

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
      starosta    místostarosta


