
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 9. června 2003 

Omluven: Mgr. Frič, dále přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Činnost KCT, s. r. o. v roce 2002
- jednání VH
2. Sjednocení kina a KCT, s. r. o.
- zpráva o postupu, stav objektů
- personální a majetkové otázky
3. Rekonstrukce Střelnice - diskuse
- varianty celkového řešení, další postup
4. Mzdové ohodnocení jednatelů a ředitelů
5. Majetkové otázky
6. Otázky odboru rozvoje města
- VŘ dostavba haly, parkoviště Střelnice
- otázka parcelace na bytových zónách
7. Sportoviště v Maškově zahradě
- vymezení dalšího postupu
8. Nempra, s. r. o.
- rok 2002, aktuality
9. Organizační normy MÚ
- majetek, kontrola, pohledávky
10. Ostatní podněty a informace
- DPH, personální otázky, ceník ČSAD, 
- ostatní

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/ Činnost KCT, s. r. o. v roce 2002
RM jako valná hromada KCT, s. r.o schvaluje dle předloženého návrhu:

1. výroční zprávu za rok 2002 a účetní uzávěrku za tento rok,
2. závěry auditu za rok 2002.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 211/03

RM jako valná hromada KCT, s. r. o. bere na vědomí:
1. zprávu o ovládající a ovládané osobě,
2. aktuální informace o činnosti společnosti v r. 2003
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 212/03



RM jako valná hromada KCT, s.r.o. schvaluje  uzavření  dlouhodobé smlouvy na pronájem 
nebytových prostor Sdružení Fokus a ukládá jednateli zabezpečit její uzavření. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 213/03

K bodu č. 2/ Sjednocení kina a KCT, s. r. o.
RM vzala na vědomí průběžnou zprávu o průběhu zajišťování přiřazení činnosti organizace 

Městské kino Turnov ke KCT, s. r. o. k 1. 7. 2003 a souhlasí s jednotlivými kroky postupu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 214/03

RM ve smyslu par. 102 odst. 2  písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, odvolává z účinností k 30. 6. 2003 pana Miloše Kerpla z funkce ředitele příspěvkové 
oganizace Města Turnova - Městského kina v Turnově.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 215/03

RM ukládá odboru správy majetku na základě předložené zprávy o stavu budov projednat s 
KCT, s.  r.  o.  zajištění  nutné údržby objektů a  předložit  na některé  z příštích jednání  RM návrhy 
postupu řešení oprav většího rozsahu. 
(hlsování: 6/0/0)

usnesení RM č. 216/03   

RM ukládá odboru rozvoje města, aby zkoordinoval činnosti vedoucí k zadání studie řešení 
areálu  letního  kina,  a  to  zejména  z  pohledu zadání  Regulačního  plánu centra  města,  stanovených 
podmínek  odboru životního  prostředí  a  z  pohledu reálných potřeb  kultury v  Turnově.  Cílem této 
činnosti by mělo být vypracování příslušné studie do konce tohoto roku. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 217/03   

K bodu č. 3/ Rekonstrukce Střelnice
RM ukládá PhDr. Maierové, aby svolala jednání komise, která upraví zadání na rekonstrukci 

Střelnice v místě současného staveniště a předloží na některé z příštích jednání RM návrh dalšího 
postupu, a to zejména v otázce formy úpravy studie, projekčních prací, atd.
(hlasování: 6/0/0) 

usnesení RM č. 218/03

K bodu č. 4/ Mzdové ohodnocení jednatelů a ředitelů
RM schvaluje úpravu výše měsíční mzdy u  ředitelky ZSST, vedoucí OŠKS MÚ a ředitele 

hradu Valdštejn dle předloženého návrhu s účinností od 1.7.2003. 
RM  ukládá  ing.  Hejdukovi  předložit  uvedený  materiál  opětovně  na  příští  jednání  včetně 

případných úprav vzešlých z diskuse tak, aby mohlo být dokončeno jednání o  úpravě výše měsíční 
mzdy i u představitelů ostatních organizacích.
(hlasování: 7/0/0) 

usnesení RM č. 219/03

K bodu č. 5/ Majetkové otázky
 1. Psí útulek - schválení smlouvy o výpůjčce

RM schvaluje  výpůjčku movitého  majetku  k  zajištění  provozu psího útulku  v Turnově ve 
prospěch  Občanského  sdružení  Skautského  střediska  Turnov.  RM  schvaluje  smlouvu  o  zajištění 
provozu psího útulku v Turnově dle návrhu. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 220/03



 2. Prodej spoluvlastnického podílu 2/3 domu čp. 491, Krajířova ul., Turnov 
RM schvaluje vyhlášení dražby týkající  se prodeje spoluvlastnického podílu domu čp. 491, 

Krajířova ul. Turnov a navrhuje ZM schválit prodej zájemci s nejvyšší nabídkou.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 221/03

 3. Prodej pozemku Povodí Labe, s.p. - rekonstrukce jezu
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 1828, k.ú. Turnov pro akci, která je 

součástí  první  etapy protipovodňové  ochrany  města  Turnova.  RM ukládá  odboru  správy  majetku 
předložit vlastní návrh na jednání  ZM pouze v případě, že bude průkazná snaha investora o realizaci 
rybího přechodu  v dohledné době.   
(hlasování. 7/0/0)

usnesení RM č. 222/03 

 4. Vodovod a plynovod Mokřiny - pronájem pozemku, věcné břemeno 
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pozemek parc.č. 185/2, k.ú. Malý Rohozec se s.p. 

Lesy České republiky, LS Dvůr Králové dle návrhu a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí  o  zřízení  práva  věcného  břemene  na  pozemcích  dotčených  v  rámci  stavby  "Vodovod  a 
plynovod Mokřiny".
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 223/03

 5. Výkup pozemku na komunikaci - ul. Máchova
RM  doporučuje  ZM  schválit  vykoupení  pozemku  č.  2305  (PK),  k.ú.  Turnov  od  rodiny 

Mrázových za cenu dle návrhu. Pozemek slouží jako veřejná komunikace.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 224/03

 6. Kulturní centrum Turnov s.r.o. - smlouva na kino
Rada  města  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  a  nemovitostí  mezi 

Městem Turnov a Kulturním centrem Turnov,  s.r.o. dle předloženého návrhu. Součástí tohoto řešení 
je i vazba k Sdružení Fokus.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 225/03

 7. Dřevoodbyt s.r.o. - změna názvu nájemce NP na Vesecku
Rada města schvaluje změnu názvu  nájemce Dřevoodbyt, s.r.o.  Hradec Králové na TRUST 

Dřevoodbyt, a.s. Hradec Králové.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 226/03
 
 8. Výběr. řízení na dodavatele stavby na akci "Schodiště chodníku Pod Hlavaticí v Mašově

RM  schvaluje  výsledek  výběrového  řízení  na  dodavatele  stavby  "Schodiště  chodníku  Pod 
Hlavaticí v Mašově", v němž zvítězila firma Zikuda Turnov.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 227/03

 9. Zpoplatnění nového parkoviště Na Koňském trhu v Turnově
      RM schvaluje  nařízení  Města  č.  81/2003  s  termínem zpoplatnění  dle  nařízení  a  schvaluje 
samostatnou přílohu - ceník poplatníků na všech 4 placených parkovištích v Turnově.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 228/03

 



10. Dokončení rekonstrukce domu čp.1294
RM v současné době nesouhlasí  s dokončením rekonstrukce domu čp.  1294 z důvodu nedostatku 
finančních prostředků. RM ukládá odboru správy majetku monitorovat situaci s ohledem na možné 
zahájení výstavby okolního objektu a potřebných stavební návaznosti.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 229/03

11. Převod hasičské nádrže
RM souhlasí s převodem "požární nádrže Kobylka hoření" jako movitosti do majetku vlastníka 

pozemku, na kterém je umístěna, za  cenu dle návrhu..
(hlasování: 7/0/0)

     usnesení RM č. 230/03

K bodu č. 6/ Otázky odboru rozvoje města
1.Výběrové řízení na akci "Projektová dokumentace na Rekonstrukci a přístavbu zázemí sportovní 
haly a atletického stadionu".

RM vzala na vědomí informace o průběhu výběrového řízení akce “ Projektová dokumentace 
na  rekonstrukci  a  přístavbu  zázemí  sportovní  haly  a  atletického  stadionu”,  souhlasí  s  výsledkem 
výběrového řízení této akce, v něž  zvítězila  firma Design 4, v. o. s., Turnov. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 231/03

2. Rozšíření parkoviště Střelnice 
RM se seznámila s problematikou provizorního řešení vymezené části plochy areálu Střelnice 

za účelem zvětšení  počtu parkovacích míst.  RM ukládá ORM neprovádět  v tomto  okamžiku jeho 
ozelenění a připravit budoucí využití plochy formou zpevněného podloží s minimálními finančními 
výdaji včetně  možného příjezdu a odjezdu. Po skončení roku 2003 bude provedena analýza využití 
nového parkoviště a míry potřeby rozšíření ploch o toto provizorní parkoviště. (hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 232/03

3.  Informace  o  problematice  povolování  nových staveb v  bytových  zónách  Hruštice,  Károvsko a 
Durychov, Na Kamenci

RM vzala na vědomí informaci o problematice povolování nových staveb v bytových zónách 
Hruštice, Károvsko a Durychov, Na Kamenci. RM v této souvislosti doporučuje odboru rozvoje města 
jako orgánu státní správy upravit v rámci směrné části parcelaci území vymezeného v příloze č. 1 dle 
návrhu  vlastníků  pozemků  a  budoucích  investorů,  a  to  v  celém  bloku  najednou.  Podmínkou  je 
současné dodržení všech závazných ukazatelů, které ukládá regulační plán centra města. 
(hlasování: 6/0/1)

usnesení RM č. 233/03 

K bodu č. 7/ Sportoviště v Maškově zahradě
RM ukládá Ing. Hejdukovi  oslovit dvě firmy s nabídkou úpravy původní studie sportovního 

areálu v Maškově zahradě ve smyslu předloženého materiálu  a předložení  jejich nabídek na příští 
jednání RM. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 234/03

K bodu č. 8/ Nempra, s. r. o.
RM projednala výroční zprávu firmy Nempra, s. r. o. a aktuální otázky činnosti této organizace. RM v 
této  souvislosti  doporučuje  řediteli  nemocnice  a  jednateli  firmy  Nempra,  s.  r.  o.  zabývat  se  v 
maximálně  možné  míře  otázkou  závazku  firmy  Nempra,  s.  r.  o.  vůči  nemocnici  a  jeho  řešení  v 
krátkém časovém horizontu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 235/03 



 K bodu č. 9/ Organizační normy MÚ
Kontrolní řád Města Turnova

RM schvaluje Kontrolní řád Města Turnova, ukládá Ing. Pekařovi předložit jej pro informaci 
na jednání ZM a ke konci roku zhodnotit na jednání RM účinnost všech nově navržených opatření a 
postupů.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 236/03

Jednání valných  hromad všech městských organizací typu s.r.o.
RM jako valná hromada společností s ručením omezeným schvaluje, aby na základě požadavků 

dozorčích rad obchodních společností  prováděl požadovanou kontrolní činnost také odbor kontroly 
MÚ. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 237/03

Směrnice - Postup ve správě a vymáhání pohledávek
RM schvaluje  předložený návrh Směrnice Města Turnova  -  Postup ve správě a vymáhání 

pohledávek, stanovuje jeho účinnost od 15. 6. 2003. RM ukládá Ing. Pekařovi ke konci roku předložit 
zhodnocení účinnosti této směrnice,  a to zvláště  s ohledem na výši režijních nákladů spojených s 
vymáháním a vlastní efektivnost jednotlivých druhů vymáhání pohledávek.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 238/03 

Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov
RM schvaluje Směrnici o členění a postupech účtování majetku Města Turnov.

(hlasování: 7/0/0)
usnesení RM č. 239/03

Příspěvkové organizace - působnost škodní a likvidační komise 
RM  deleguje  pravomoc  rozhodování  na  škodní  a  likvidační  komisi  příslušné příspěvkové 

organizace u tohoto movitého majetku: drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 8 tis. Kč včetně, 
drobný nehmotný  majetek  do 1 tis.  Kč včetně,  drobný dlouhodobý hmotný majetek  do 4 tis.  Kč 
včetně,  drobný hmotný majetek do 1 tis.  Kč včetně.  Rada města  Turnova ukládá odboru školství, 
kultury a sportu a odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby tyto informace předkládaly na jednání 
rady města.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 240/03 
RM  schvaluje,  že  bude  vždy  rozhodovat  o  vyřazení  a  likvidaci  tohoto  movitého  majetku 

příspěvkové  organizace:  dlouhodobý  nehmotný  majetek,  dlouhodobý  hmotný  majetek,  drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek od 8 tis. Kč výše a drobný dlouhodobý hmotný majetek od 4 tis. Kč 
výše.  Rada  města  Turnova  ukládá  odboru  školství,  kultury  a  sportu  a  odboru  sociálních  věcí  a 
zdravotnictví, aby na jednání rady města předkládaly návrhy na vyřazení a likvidaci tohoto majetku.

(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 241/03
RM  deleguje pravomoc rozhodování u škod na majetku příspěvkové organizace do výše
500,- Kč na  škodní a likvidační komisi příslušné příspěvkové organizace.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 242/03



K bodu č. 10/ Ostatní podměty a informace
Umístění humanitární organizace Adra

RM  schvaluje  pronájem  nebytových  prostor  humanitární  organizaci  Adra  do  budovy  za 
Domovem mládeže ve Skálově ulici  po provedení potřebných úprav a za standardní nájemné 200 
Kč/m2/rok. 
(hlasování: 5/2/0)

usnesení RM č. 243/03    

Základní škola, ul. 28. října 18, okres Semily - použití fondů 
RM schvaluje ZŠ Turnov, ul. 28. října 18, okres Semily použití rezervního fondu do výše 75 

tis. Kč a fondu reprodukce majetku do výše 85 tis. Kč na vybavení cvičné kuchyňky.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 244/03

ZUŠ - odpisový plán
RM schvaluje Základní umělecké škole Turnov doplnění odpisového plánu dle návrhu.

(hlasování: 7/0/0)
usnesení RM č. 245/03

Výsledek výběrového řízení "Dětské hřiště Turnov - prolézačkové sestavy"
RM  schvaluje  výsledek  výběrového  řízení  na  akci  "Dětské  hřiště  Turnov  -  prolézačkové 

sestavy". Vítězem se stala firma Ing. Tomáš Tomsa, Turnov.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 246/03

Stanovisko kontrolního výboru 
RM projednala stanovisko kontrolního výboru o podnětu složení komisí RM. RM konstatuje, 

že způsob stanovení komisí a jejich jednací řád nebude měněn.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 247/03

Krádež v KCT, s. r. o.
RM ukládá p. Feštrovi předložit tento bod na příští jednání RM. 

(hlasování: 7/0/0)
usnesení RM č. 248/03 

Komunitní plánování v sociální oblasti
RM  schvaluje  zařadit  do  výcviku  pro  tvorbu  komunitního  plánu  zástupce  za  uživatele  p. 

Jaroslavu Jankovskou  (náhrada za p. Pavla Charouska).
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 249/03

RM odvolává k datu 30. 6. 2003 z funkce ředitelky příspěvkové organizace Dětské centrum - 
speciální škola, ul. Kosmonautů 164, Turnov IČO 00854921 MUDr. Janu Čepkovou. RM od 
1. 7. 2003 jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 
organizace MUDr. Janu Čepkovou do doby její rezignace k 31. 7. 2003.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 250/03      

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na místo ředitele organizace Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace.

(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 251/03 



RM jmenuje  do  komise  pro  výběrové  řízení  na  místo  ředitele  organizace  Dětské  centrum 
Turnov, příspěvková organizace tyto členy:

Ing. Pekař, MUDr. Eckert, MUDr. Hrubý, Ing. Tomášková, p. Kanclířová, prim. MUDr. Frömel, Mgr. 
Kocourová.

(hlasování. 7/0/0)

usnesení RM č. 252/03

 V Turnově dne 16. června 2003

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová

      starosta      místostarostka

   


