
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 9. července 2003 

Omluveni: Mgr. Haken, MUDr. Hrubý, dále přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny.

Program jednání: 
1. Investiční záměr v areálu Maso Turnov
- postup, spolupráce-dohoda , udělení vyjímky
2. Střelnice a smuteční síň 
- dohoda s Nadací B.Jana Horáčka Č. r.
- dohoda s Metrostavem, a. s., zeleň na smut.síni
- aktuality- postup Střelnice
3. Otázky ORM
- výměny pozemků na BZ,
- VŘ na strategický plán města
- archiv
- stanovisko ke konceptu ÚP LK 
4. Sportoviště v Maškově zahradě
- úprava studie  
5. ČSAD - ceny jízdného
6. VHS Turnov 
- výroční zpráva 2002, aktuality
7. Majetkové otázky
- postup v komunikacích, 
- VŘ OAHŠ - kuchyně
- pojištění majetku, hřiště I.ZŠ
8. Odměny ředitelů a jednatelů
9. Vnitřní chod úřadu
- zhodnocení počtu zaměstnanců
- aktuality
- způsob řízení
10. Spolupráce s bankami
- aktuality, další postup 
11. Ostatní podněty a informace
- MP a Ohrazenice, I/35, 
- aktuální otázky 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/ Investiční záměr v areálu Maso Turnov
RM projednala investiční záměr v areálu Maso Turnov. RM v této souvislosti ukládá odboru 

rozvoje města:
1. vyjasnit vztah přípravných činností k platnému územnímu plánu a zpracovávanému regulačnímu 
plánu s ohledem na dopravní napojení a realizaci hlavního záměru  
2. připravovat aktualizaci dohody s budoucím investorem  
3. zahájit zpracování projektové dokumentace na kruhovou křižovatku 
4. předkládat aktuální problémy na jednání RM na základě dříve přijatých usnesení
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 253/03

K bodu č. 2/ Střelnice a smuteční síň
Jednání valné hromady KCT, s. r. o.:
1. Smluvní vazby k Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji

RM jako valná hromada KCT, s. r. o. schvaluje uzavření dohody o pozastavení plnění smluv o 
poskytnutí nadačního příspěvku na akce výstavby smuteční síně a kulturního areálu Střelnice.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 254/03

RM  ukládá  Ing.  Kanclířovi  a  p.  Feštrovi  předložit  na  listopadové  jednání  RM  přehled  o 
uskutečněném financování obou akcí včetně předpokládaného vlivu na rozpočet města 2004.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 255/03

2. Dohoda s Metrostavem, a. s. a projektantem
RM projednala problematiku ukončení smluvní spolupráce s Metrostavem, a. s. při výstavbě 

kulturního areálu Střelnice. RM jako valná hromada KCT Turnov, s. r. o. v této souvislosti souhlasí s 
navrženým finančním řešením a se zásadami smluvního ukončení vzájemného vztahu.
RM  ukládá  Ing.  Kanclířovi  a  p.  Feštrovi  zabezpečit  ukončení  smluvní  spolupráce  a  zahrnutí 
potřebných finančních prostředků do návrhu rozpočtových změn v letošním roce. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 256/03
   

RM ukládá Ing. Kanclířovi připravit pozastavení projektových činností na areálu Střelnice a p. 
Feštrovi uzavřít tuto dohodu.
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 257/03

3.  Výstavba  víceúčelového  kulturního  zařízení  Střelnice  -  návrh  dalšího  postupu  v  otázce  formy 
úpravy studie, projekčních prací

RM  projednala  návrh  na  úpravy  stávajícího  řešení  víceúčelového  KZ  Střelnice.  V  této 
souvislosti  RM ukládá ORM zajistit  u zpracovatele vítězné studie Ateliéru 6 z Prahy vypracování 
studie,  která  by  řešila  úpravy  projektu  ve  smyslu  předloženého  materiálu,  zvláště  s  důrazem na 
vyjasnění přesné kapacity, na další možnosti víceúčelového využití tohoto zařízení, možnost etapizace 
výstavby a nové řešení vstupního objektu.
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 258/03

 4. Sadovnické úpravy areálu Smuteční síně
RM bere na vědomí předložený materiál k sadovnickým úpravám areálu smuteční síně. RM 

ukládá odboru rozvoje města zajistit dodatek ke smlouvě s GD stavby (BAK, a. s.) dle výše uvedeného 
materiálu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 259/03



K bodu č. 3/ Otázky ORM
1. Výjimky ze stavební uzávěry

RM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro vybudování integrovaného objektu 
v prostoru za Komerční bankou na Koňském trhu z důvodu nevyjasněnosti doprovodných skutečností 
ve zpracovávaném regulačním plánu centra města.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 260/03

RM souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na vybudování venkovních tenisových 
kurtů ve Sportovně rekreačním areálu Stebénka. RM v této souvislosti ukládá odboru rozvoje města 
požadovat  při  územním a stavebním řízení zabezpečení  dostatečného množství  parkovacích míst  s 
ohledem na celkové využití areálu.
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 261/03 

2. Námitky ke Konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje
RM provedla kontrolu předložených námitek ke Konceptu Územního plánu velkého územního 

celku Libereckého kraje a konstatuje, že jsou v souladu s usnesením ZM č. 73/03. RM ukládá odboru 
rozvoje města zabezpečit jejich odeslání Krajskému úřadu Libereckého kraje v zákonných lhůtách.
(hlasování: 6/0/1)

usnesení RM č. 262/03

3. Výběrové řízení na dodavatele investiční akce: Spisovna MěÚ
RM vzala na vědomí informace o připravované investiční akci: Spisovna MěÚ. RM schvaluje 

složení výběrové komise dle předloženého návrhu. RM jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. 
Pekař, Ing. Sekanina, Ing. Šmiraus, Ing. Vobořil, p. Těhníková, p. Svatoš, ml., p. Mochal.
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 263/03

4. Bytové zóny - návrh směny a výkupy pozemků
RM doporučuje ZM výkup pozemku ppč. 2941 dle předloženého návrhu za cenu vypočítanou 

dle přesných výměr z geometrického plánu. Náklady s tímto spojené bude hradit v plné výši Město 
Turnov jako kupující.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 264/03

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků mezi městem Turnov a  vlastníky pozemku ppč. 
2932 a doplacení rozdílu dle předloženého návrhu na základě přesného geometrického plánu. Náklady 
s tímto spojené budou hradit obě strany stejným dílem.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 265/03

5. Výběrové řízení na vyhotovení Strategického plánu města Turnova
RM  ukládá  odboru  rozvoje  města,  aby  předložil  konkrétní  specifikaci  nabídek  od  dvou 

uchazečů - Agentura regionálního rozvoje Liberec a Berman Group Praha, s. r. o., kde bude přesně 
specifikován  rozsah  činností  a  vymezení  potřebné  součinnosti  pracovníků úřadu,  případně  dalších 
subjektů ve městě.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 266/03



6. Sportoviště - výběr na úpravu studie 2003

RM pro prozkoumání předložených nabídek schvaluje zpracování úpravy studie sportovního 
areálu Turnov - Sobotecká ze strany obou vyzvaných uchazečů a ukládá Ing. Kanclířovi zajistit formu 
financování. 
(hlasování: 5/1/1) 

usnesení RM č. 267/03

K bodu č. 5/ ČSAD - ceny jízdného
RM nesouhlasí se zvýšením jízdného na lince MHD (č. 675001) dle návrhu ČSAD Semily, a. 

s.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 268/03

K bodu č. 6/ VHS Turnov
RM bere na vědomí  zprávu o činnosti  VHS Turnov za rok 2002. RM projednala  aktuální 

činnost této organizace v současném období. 
RM v této souvislosti ukládá Ing. Šípošové, aby zabezpečila kvalitní výkon kontrolní činnosti v 

pásmech ochrany vodního zdroje v  Dolánkách, a to zejména v otázce likvidace odpadních vod.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 269/03  

K bodu č. 7/ Majetkové otázky
1. Veřejná WC

RM bere na vědomí zprávu o situaci umístění a financování veřejných WC v daných lokalitách 
města. RM v této souvislosti ukládá odboru správy majetku zabezpečit optimální řešení standardních 
WC na železniční zastávce Turnov-město a ukládá hledat další prostory pro umístění zařízení, které je 
v majetku města.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 270/03

2.Výběrové řízení na pojištění majetku Města
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na výběr pojistitele pro pojištění majetku Města  a 

jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Pekař, p. Staňková, Ing. Sláma, sl. Patočková, 
p. Těhníková.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 271/03

3. Kreysa - byty s. r. o. zařízení staveniště
 RM schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 864/1 a 863/1 v k.ú. Turnov pro Kreysa - byty s. r. 
o. na zařízení staveniště za cenu 20,- Kč/m2/rok. RM v této souvislosti upozorňuje na nutnost dodržení 
termínu vyčištění tohoto pozemku v termínu ukončení nájemního vztahu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 272/03

 4.  Podnikatelský  záměr  -  hlídané  placené  parkoviště  s  nepřetržitým  provozem  -  parkoviště  u 
autobusového nádraží
   RM odkládá projednání tohoto bodu s tím, že požaduje předložit rozbor souvislostí tohoto záměru s 
dopravní situací ve městě zvláště v jeho centru i možnost podnikání městským subjektem.
   RM ukládá p. Preislerovi, aby na příští jednání RM předložil vlastní variantu provozování hlídaného 
parkoviště z pohledu Technických služeb Turnov, s. r. o. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 273/03



5. Smlouva o dílo na akci "Oprava komunikace Na Poříčí - Dolánky k Zrcadlové koze"
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci " Komunikace Na Poříčí - Zrcadlová koza", s 

tím, že dílo bude provádět firma Strabag a.s., Liberec.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 274/03

6. Pozemky pod garážemi - Kotlerovo nábřeží
RM doporučuje ZM, aby uznalo doklady z  r. 1973 za platné a schválilo dodatečné sepsání 

kupní smlouvy na pozemky pod garážemi na Kotlerově nábřeží s tím, že v současné době vlastník 
garáže zaplatí poplatek ve výši 500,- Kč, který pokryje náklady města se zpracováním kupní smlouvy, 
daně z převodu nemovitostí apod. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí vlastník garáže.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 275/03

7. Pozemky pod garážemi u bývalého škvárového hřiště
RM doporučuje ZM, aby uznalo doklady z  r. 1975 za platné a schválilo dodatečné sepsání 

kupní smlouvy na pozemky pod garážemi u bývalého škvárového hřiště s tím, že v současné době 
vlastník garáže zaplatí poplatek ve výši 500,- Kč, která pokryje náklady města se zpracováním kupní 
smlouvy, daně z převodu nemovitostí apod. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí vlastník 
garáže.
(hlasování: 6/0/0) usnesení RM č. 276/03

8. Finanční vyrovnání s p. A. Svárovským za uvolněný byt č. 7, I. kategorie, čp. 1405, ul. Nádražní, 
Turnov

RM schvaluje z titulu zřizovatelských práv uzavření dohody o fin. narovnání mezi Městskou 
nemocnicí Turnov a Alešem Svárovským ve výši Kč 1.100.000,- .
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 277/03 

9. Nákup parkovacích automatů
RM schvaluje nákup 11 ks parkovacích automatů Park Line od Města Česká Lípa za cenu 

100.000,- Kč. 
RM ukládá odboru správy majetku předložit  materiál,  který by vedl ke zpoplatnění  dalších 

parkovacích  ploch,  a  novelizaci  Nařízení  Města  č.  81/2003  o  užívání  veřejných  zpoplatněných 
parkovišť na místních komunikacích v navržených lokalitách v Turnově v termínu do konce srpna 
2003.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 278/03

10. Čerpání kapitoly - komunikace k 1.7.2003
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele na realizaci havar. mostku v Hamrech 

v Mašově ve II. pol. r. 2003 dle návrhu. 
RM schvaluje  vypsání  výběrového řízení  na  dodavatele  na  realizaci  havar.  komunikace  na 

Kotlerově nábřeží dle projektu Ing. Lauermana dle návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 279/03

11. Pronájem nebytových prostor v čp. 1399 v Sobotecké ul., Turnov
RM schvaluje pronájem přízemních prostor objektu čp.1399 v Sobotecké ulici o ploše 170 m2 

firmě ZERA GROUP, s. r. o. za částku 10 000,- Kč za měsíc a kompenzaci 5-ti měsíčních nájmů a 
vložených nákladů na zprovoznění nebytových prostor objektu. RM ukládá p. Těhníkové zabezpečit 
úpravu znění nájemní smlouvy dle standardních podmínek nájemních smluv.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 280/03 



12. Nájemní smlouva s ČESKÝM  TELECOMEM, a.s. Praha
RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi  Městem Turnov a 

ČESKÝM TELECOMEM, a. s. Praha za nájemné 2 400,- Kč za rok.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 281/03

13. Žádost o prominutí penále - Gymnázium Turnov 
RM schvaluje prominutí penále za pozdní úhrady nájmu Gymnáziu Turnov v částce 13 675,- 

Kč.
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 282/03

14. Likvidace neupotřebitelného stavebního materiálu - okna ze stomatologie
RM  projednala  zprávu  ohledně  likvidace  neupotřebitelných  zásob  -  oken  ze  stavby  zubní 

polikliniky  a  schvaluje  vyřizování  žádostí  chronologicky,  jak přicházely  až do úplného vyprodání 
zásob za navržené ceny. V případě, že toto kritérium nebude možno použít, ukládá RM určení kupce 
formou dražby.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 283/03

15. VŘ na dokončení kuchyně v OAHŠ
RM schvaluje vypsání VŘ na dodavatele dokončení kuchyně v OAHŠ a jmenuje komisi ve 

složení: Ing. Hejduk, Mgr. Špetlík, Ing. Kanclíř, Ing. Sekanina, Mgr. Bárta, Ing. Witszková (KŠÚ), 
Doc. PhDr. Svobodová, CSc., PhDr. Maierová, p. Kobosil, MUDr. Berndt.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 284/03

16. Schválení nájemníků pro bytovou výstavbu 30 bj. Turnov 1. máje
RM schvaluje předložený seznam budoucích nájemníků pro výstavbu 30 bj. 1. máje Turnov.

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 285/03

K bodu č. 8/ Odměny ředitelů  a jednatelů
RM schvaluje nové výše mzdového ohodnocení ředitelů a jednatelů s účinností od 1. 7. 2003 u 

následujících  pracovníků  dle  předloženého  návrhu:  p.  Altová,  p.  Dědeček  (vedoucí  odboru 
přestupkového), p. Vele a p. Feštr - dle upraveného návrhu.
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 286/03
    
K bodu č. 9/ Vnitřní chod úřadu

RM projednala současný personální stav městského úřadu a otázky řízení.  

K bodu č. 10/ Spolupráce s bankami
Běžný účet a podúčty města

RM ukládá vedení města opětovně projednat podmínky nabízené ze strany České spořitelny, a. 
s.,  k běžným účtům a výsledek předložit  včetně případného návrhu vyhlášení  výběrového řízení  k 
projednání na příští jednání RM.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 287/03 

K bodu č. 11/ Ostatní
Náhrada vzniklé škody a výstup ze škodní a likvidační komise

RM vzala na vědomí informaci škodní a likvidační komise o vyřazeném majetku.
RM schvaluje řešení škody vzniklé při dopravní nehodě vozidla Městské policie v lednu t. r. ve 



výši 5.000,- Kč předpisem náhrady škody J. Roušarovi ve výši 1.000,- Kč s ohledem na okolnosti 
nehody.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 288/03

Hodnocení práce ředitele ZŠ, Žižkova ul., Mgr. Bárty
RM ve smyslu Pravidel pro výběrová řízení a závěru hodnotící komise potvrzuje pana Mgr. 

Karla Bártu ve funkci ředitele Základní školy, Turnov, Žižkova 518, okres Semily na další čtyřleté 
funkční období s účinností od 1. 8. 2003.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 289/03

Pasport zeleně - schválení realizační firmy z výběrového řízení
   RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele Pasportu zeleně pro město Turnov, jehož 
dodavatelem se stává firma Ing. Pavel Šimek, Florart - Projekční a poradenská kancelář pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, Uherský Brod.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 290/03

Smlouva o pronájmu nebytových prostor
RM souhlasí s navrženou podnájemní smlouvou, která se týká poskytnutí prostor pro pobočku 

Pedagogicko-psychologické poradny Semily v objektu Základní škola Turnov, Žižkova 518. Zároveň 
ukládá řediteli školy tuto smlouvu uzavřít.
(hlasování: 5/0/1)

usnesení RM č. 291/03 

Žádost Městské nemocnice Turnov o odprodej vyřazeného materiálu
RM souhlasí s vyřazením a následným prodejem dle uvedeného seznamu.

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 292/03

Městská nemocnice - vnitřní výběrové řízení na revolvingový úvěr
RM  bere  na  vědomí  záměr  přijetí  revolvingového  úvěru  Městskou  nemocnicí  z  důvodu 

nedostatku finančních zdrojů způsobeného neplacením faktur ze strany zdravotních pojišťoven. RM 
ukládá  předložit  na jednání  rady nebo zastupitelstva  konečný návrh  v  případě,  že  půjde  o  ručení 
majetkem města nebo povinnost  schválení dle zřizovací listiny.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 293/03

Informace o vyvlastňovacích řízeních na přeložce silnice I/10
RM bere na vědomí informaci o stavu vyvlastnění nemovistostí při výstavbě přeložky silnice 

I/10.

Výběrové řízení na ředitelku Dětského centra Turnov
RM  schvaluje  na  místo  ředitelky  Dětského  centra  Turnov,  příspěvková  organizace,  Marii 

Macháčkovou a s účinností od 1. 8. 2003 ji jmenuje do této funkce.
RM schvaluje navrhovaný plat dle předloženého návrhu.

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 294/03

V Turnově dne 16. července 2003

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
       starosta      místostarostka


