
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 14. května 2003 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Odtahová služba v Turnově
2. Personální otázky MP
3. Rekreační zóna v Dolánkách
4. Parkoviště u Raka
5. Maso Turnov - demolice, záměry
6. Vyjímky ze stavební uzávěry - centrum
7. Bytové zóny - výměna 
8. Sportoviště v Maškově zahradě
9. Logo města
10. Výstavba v ulici 1. máje
11. Výstavba na Výšince - Staspo
12. Majetkové otázky 
- VŘ nemocnice, ostatní
13. Personální otázky
14. Veřejná WC
15. Řešení LSPP - aktuální informace
16. Ostatní
- zprávy z nadace, investiční priority,
- kronikář města, podněty a informace

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/ Odtahová služba v Turnově
RM schvaluje  záměr  zabezpečení  odtahové služby pro vozidla  tvořící  překážku silničnímu 

provozu na území města Turnova. RM v této souvislosti ukládá p. Boháčovi zabezpečit poptávkové 
řízení  na zabezpečení  cizím subjektem, tedy nikoli  ze strany Města Turnova.  Po ukončení  tohoto 
poptávkového řízení  požaduje RM předložit  konečný materiál  na RM k odsouhlasení,  kde budou 
mimo jiné zodpovězeny praktické i právní kroky tohoto provádění. (hlasování: 8/1/0)

usnesení RM č. 168/03 

RM dále doporučuje p. Boháčovi zavést institut stálého manipulačního poplatku při umístění 
botičky na vozidlo, které porušuje dopravní předpisy a ukládá p. Boháčovi předložit písemnou zprávu 
o zabezpečení tohoto opatření. (hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 169/03 
 



K bodu č. 2/ Personální otázky městské policie
RM bere na vědomí výběr vhodného kandidáta  p. Bohumila  Šlamboru na pozici  strážníka 

pověřeného řízením jednotky.
RM ukládá p. Boháčovi předložit konečný návrh řízení  MP uvedeným kandidátem v termínu 

do konce září 2003. (hlasování: 9/0/0)
usnesení RM č. 170/03

K bodu č. 3/ Rekreační zóna v Dolánkách
RM bere na vědomí posudky Agentury ochrany přírody a krajiny na vodní nádrž v Dolánkách 

a výsledek projednání vzniklé situace v komisi pro životní prostředí.
RM v této souvislosti pozastavuje veškeré kroky, které byly přijaty v minulých usneseních 

RM, při přípravě vodní nádrže do doby nalezení a projednání reálné možnosti  financování tohoto 
záměru z jiných zdrojů. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 171/03

K bodu č. 4/ Parkoviště u Raka
   RM schvaluje maximální variantu - kompletního řešení  parkoviště U Raka v roce 2003 dle návrhu. 
(hlasování: 9/0/0)                                  usnesení RM č. 172/03

   RM schvaluje  záměr  změny úpravy staveniště  ve smyslu  zvětšení  možnosti  parkování  formou 
provizorní parkoviště v místě budoucího nástupního prostoru do areálu Střelnice. 
   RM ukládá Ing. Kanclířovi předložit finanční a věcné zajištění tohoto řešení na příští jednání RM ke 
konečnému odsouhlasení. (hlasování: 5/4/0)

usnesení RM č. 173/03
  
K bodu č. 5/ Maso Turnov - demolice, záměry
   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 demolici objektů bývalého 
Masného závodu Turnov v ulici Sobotecké a v prostoru Koňského trhu v rozsahu dle návrhu.
   RM v této souvislosti projednala postup odboru rozvoje města při jednání s budoucími zájemci o 
výstavbu supermarketu v této oblasti s tím, že  ORM požaduje vyřešení následujících podmínek před 
schválením  celkové  výstavby.  Jde  o  soulad  s  navrhovaným  regulačním  plánem  centra  Turnova, 
vyřešení příjezdu pomocí nové kruhové křižovatky a přemostění Stebenky, architektonickou kvalitu 
zástavby do Sobotecké ulice,  vyřešení vazby k otázce povodňových rizik  kvalitní  architektonické 
řešení  architektury  navrhovaných  objektů  z  důvodu  jejich  umístění  v  centrální  části  Turnova. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 174/03                 

K bodu č. 6/ Výjimky ze stavební uzávěry - centrum
1. Rekonstrukce rodinného domu 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  záměr  rekonstrukce, 
zvětšení půdního prostoru na obytnou jednotku, čímž dojde ke zvýšení domu čp. 162 Trávnice pro 
navrhovatele manžele Kočvarovy. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 175/03
 
2. Integrovaná střední škola, dostavba budovy ve Skálově ulici čp. 415
   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 rekonstrukce a 
přístavbu domu čp.   415 ve Skálově ulici  pro Integrovanou střední  školu a zároveň nesouhlasí  s 
odprodejem části pozemků p. č. 611/2 a 614 v k. ú. Turnov ve vlastnictví města pro uvedenou stavbu. 
Důvodem tohoto neschválení je záměr Města sjednodit majetkové vlastnictví v prostoru za internátem 
OAHŠ, s ohledem na budoucí rozvojově investiční potřeby v této části města. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 176/03



    RM v této souvislosti ukládá p. Brožovi provést revizi využitelnosti školních objektů v  majetku 
města s cílem vyhledat prostorové možnosti pro potřeby ISŠ. Tuto revizi ukládá RM projednat ve 
školské komisi. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 177/03

3. Integrovaná střední škola - ulice 28. října 
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 záměr  rekonstrukce 
sociálního zařízení, výměnu oken a výměnu přípojky vody a kanalizace v Domově mládeže ISŠ ul. 
28. Října č.p. 584 pro Integrovanou střední školu, Alešova 1723, Turnov. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 178/03

K bodu č. 7/ Bytové zóny - výměna 
  RM doporučuje směnu pozemku s manželi Valentovými dle předloženého návrhu ve variantě A. RM 
ukládá odboru rozvoje města předložit majetkové výměny na bytových zónách na nejbližší jednání 
ZM. (hlasování: 7/1/1)                         usnesení RM č. 179/03

K bodu č. 8/ Sportoviště v Maškově zahradě
   RM projednala záměr pokračování sportoviště v Maškově zahradě. RM v této souvislosti ukládá 
Ing. Hejdukovi zabezpečit projednání opětovného zadání úpravy studie ze strany komise sestavené z 
členů RM a jednotlivých odborníků v rámci  sportu a  cestovního ruchu.  Výsledek zadání  a návrh 
dalšího postupu  předložit na příští jednání RM. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 180/03  

K bodu č. 9/ Logo města
   RM projednala návrhy loga města vybraného v rámci soutěže vyhlášené OCR. RM ukládá PhDr. 
Maierové předložit na červnové jednání ZM projednaný návrh loga autora Tomáše Kučery navíc s 
další variantou textové části, případně druhou variantu, která by vymezovala symbol Turnov - srdce 
Českého ráje. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 181/03
   
   RM projednala návrh výsledného loga a ukládá předložit PhDr. Maierové na příští jednání ZM tento 
návrh k projednání. (hlasování: 7/2/0) 

usnesení RM č. 182/03

K bodu č. 10/ Výstavba v ulici 1. máje
    RM souhlasí se zahájením výstavby s tím, že konečný souhlas k předání staveniště a zahájení 
konkrétních  stavebních  prací  má  v  pravomoci  vydat  Ing.  Pekař  po  opětovném  prozkoumání 
finančního zajištění celé stavby. (hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 183/03

K bodu č. 11/ Výstavba na Výšince - Staspo
   RM projednala zprávu o vývoji situace při dokončení výstavby bytových domů na Výšince. RM 
schvaluje postup při řešení vzájemných věcných i finančních vazeb města a investorů objektů dle 
předloženého materiálu a protokolu z jednání. RM ukládá odboru správy majetku zabezpečit nutné 
majetkové a investiční kroky při řešení přístupové komunikace k objektům. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 184/03

K bodu č. 12/ Majetkové otázky 
1. Prodej pozemku p. č. 92/1, k. ú. Daliměřice
    RM projednala žádost o prodeji  parcely č.  92/1, k.  ú. Daliměřice.  RM ukládá odboru správy 
majetku pronajmout pozemky, které dnes firma používá pro své účely, a v současné době neschvaluje 
možnost řešení odprodeje. (hlasování: 5/1/3)

usnesení RM č. 185/03



2. Prodej pozemku st. p. č. 61, k. ú. Malý Rohozec 
    RM neschvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 61 - dle návrhu.   Naopak ukládá odboru 
správy  majetku  získat  sousední  pozemek  od  Lesů  ČR.  Cílem je  sjednocení  pozemků  za  účelem 
případného odprodeje jednomu kupci.

 
RM  ukládá  v  této  souvislosti  stavebnímu  úřadu  prověřit  nakládání  s  pozemky  a  dalšími 

nemovitostmi  formou  státního  stavebního  dozoru  ze  strany  žadatele  za  účasti  odboru  životního 
prostředí. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 186/03
   

3. Prodej pozemku u domu čp. 1958 ul. Máchova, Turnov 
    RM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3845, k.ú. Turnov dle návrhu za podmínky, že veškeré 
náklady spojené s prodejem bude hradit žadatel. Navrhovaná cena je 500,- Kč za 1 m2. (hlasování: 
9/0/0)

usnesení RM č. 187/03

4. Prodej pozemku V Uličkách, Turnov
   RM nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č.13, k.ú. Turnov. Doporučuje o odprodeji jednat až 
po schválení Regulačního plánu č. 3 centra Města Turnova. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 188/03

5. Výkup pozemku - rekonstrukce Sobotecké ulice
  RM souhlasí s vykoupením části pozemku parc.č 179/1, k.ú. Turnov od p. Maye, bytem Sobotecká 
246, Turnov za cenu 800,- Kč/m2. Na tomto pozemku je navrženo parkoviště a chodník v rámci 
stavby Rekonstrukce Sobotecké ul. v Turnově. RM ukládá odboru správy majetku předložit na příští 
jednání ZM otázku k projednání, včetně informace o návrhu řešení Sobotecké ulice. (hlasování: 6/2/1)

usnesení RM č. 189/03

6.  Podnikatelský  záměr  -  hlídané  placené  parkoviště  s  nepřetržitým  provozem   -  parkoviště  u 
autobusového nádraží 
  RM odkládá projednání tohoto bodu na některé z příštích jednání. RM v této souvislosti požaduje 
zahrnout do materiálu : otázku řešení povodňových rizik s ohledem na vydání stavebního povolení, 
omezení parkování v přilehlých ulicích, způsob zabezpečení hlídaného parkování a možnosti dalšího 
využití autobusového nádraží. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 190/03 

7. Smlouvy se společností Contactel, s. r. o. Praha
  RM schvaluje uzavření navrhované smluvy o pronájmu a umístění zařízení sítě Internet v objektu čp.
335 a smlouvy o poskytování služby Internet Direct se společností Contactel, s.r.o.  Praha. (hlasování:
9/0/0)

usnesení RM č. 191/03

8. Podnájem ve Waldorfské mateřské škole
  RM schvaluje podnájem pro Ing. Tomáše Tomsu ve Waldorfské mateřské škole, Hruborohozecká 
323, Turnov na dobu 3 měsíců. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 192/03

9. Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 280 Hluboká
  RM schvaluje ponechat nájemné v objektu čp. 280 Hluboká dle  výměru platného od 1.7.2003 v 
částce dle návrhu a požaduje upravit  výpovědní lhůtu v případě prodeje objektu na pětiměsíční a 
doplnit do povinností nájemce úklid chodníku. (hlasování:9/0/0)

usnesení RM č. 193/03



10. Výběrové řízení - dodavatel akce Rekonstrukce nemocnice - chirurgie
  RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce Rekonstrukce nemocnice - chirurgie, 
kde zvítězila firma BAK Trutnov. (hlasování: 9/0/0) 

usnesení RM č. 194/03

11. GO střechy radnice - schválení realizační firmy z výběrového řízení
  RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce GO střechy radnice, kde zvítězila 
firma Vertical Styl - Jan Hrnčíř, Turnov.  (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 195/03

12. Výběrová řízení - pokládka živičných koberců a pokládka asfaltových nátěrů
  RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci "Pokládka živičných koberců v Turnově" Vítězem 
se  stala  firma  Strabag  Liberec.  RM  schvaluje  výsledek  výběrového  řízení  na  akci  "Pokládka 
asfaltových nátěrů v Turnově". Vítězem se stala firma Korekt Brno. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 196/03

13. Nájem a výpůjčka pozemků pro výstavbu přeložky komunikace I/10
   RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
pro výstavbu přeložky komunikace I/10 Turnov - Vápeník - Hrubý Rohozec v katastrálním území 
Daliměřice  a Malý Rohozec dle předloženého návrhu.

usnesení RM č. 197/03
 

K bodu č. 13/ Personální otázky
   RM bere na vědomí zprávu personalistky Ing. Chlupové, která je doplněním minulého jednání. RM 
v této souvislosti rozhodla o variantách přístupu k vedoucím pracovníkům městských organizací typu 
s. r. o. a o nové variantě rozdělení sociálního fondu. V této souvislosti ukládá RM Ing. Chlupové vést 
evidenci  o  příspěvkových  organizacích  a  společnostech  s.  r.  o.,  doplnit  problematiku  personální 
politiky do pracovního řádu. (hlasování:9/0/0)

usnesení RM č. 198/03 

K bodu č. 14/ Veřejná WC
   RM ukládá p. Preislerovi,  řediteli  Technických služeb Turnov, s.  r.  o.,  aby předložil  do konce 
června  možnost  řešení  typů  veřejných  WC  (včetně  ekonomiky,  vhodných  zvláště  pro  lokality 
Parkoviště Dolánky, parkoviště u Zámku Hrubý Rohozec). (hlasování: 9/0/0)  

usnesení RM č. 199/03

  RM ukládá odboru správy majetku prověřit u zastávky Českých drah možnost umístění stávající 
buňky veřejných záchodů, která je v majetku Města, případně dostavbu současné zastávky o sociální 
zařízení. (hlasování: 9/0/0)  

usnesení RM č. 200/03

   RM v této souvislosti ukládá odboru rozvoje města, aby při posuzování rozsáhlých a investičních 
záměrů  na  území  Turnova  požadoval  zabezpečení  vhodné  formy  veřejných  WC  pro  obyvatele. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 201/03   

K bodu č. 15/ Řešení LSPP - aktuální informace
   RM vzala na vědomí řešení pohotovostních služeb v Turnově a schvaluje způsob uzavření smlouvy 
na pohotovostní službu stomatologů. (hlasování: 7/1/1)

usnesení RM č. 202/03

K bodu č. 16/ Ostatní  
Využití plochy nad objektem OAHŠ Turnov
   RM neschvaluje řešení nové plochy pro skateboard s navrhovaným okamžitým termínem realizace 



prostoru  nad  Obchodní  akademií  a  hotelovou  školou  z  důvodu  nižší  finanční  priority  při  řešení 
aktuálních potřeb.  (hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 203/03 
Kronikář města  
    RM schvaluje jako nového kronikáře města p. Pavla Charouska s tím, že zpracuje zápis za rok 
2002. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 204/03

Členství v odborných komisích RM
   RM na základě vlastní žádosti odvolává z komise pro kulturu p. Danu Macounovou a jmenuje za ni 
p. Petra Zárubu.

           RM jmenuje předsedou komise pro občanské záležitosti p. Josefa Ulricha. 

           RM současně jmenuje do bytové komise p. Ladislava Brixiho (hlasování: 9/0/0)
usnesení RM č. 205/03

Konkurzní řízení na místo ředitele Základní umělecké školy Turnov
     RM ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, odvolává s účinností k 31.8.2003 pana Vladimíra Johna z funkce 
ředitele příspěvkové organizace Města Turnova - Základní umělecká škola Turnov, Nám. Českého 
ráje 5, okres Semily. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 206/03

     RM ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, jmenuje s účinností  k 1.9.2003 pana Mgr. Bohuslava Lédla do 
funkce  ředitele  příspěvkové organizace  Města  Turnova -  Základní  umělecká  škola  Turnov,  Nám. 
Českého ráje 5, okres Semily. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 207/03

   RM schvaluje panu Mgr. Lédlovi, řediteli Základní umělecké školy Turnov, Nám. Českého ráje 5, 
okres Semily, měsíční plat ve výši platu současného ředitele. (hlasování: 5/4/0)

usnesení RM č. 208/03

Doplnění usnesení RM č. 409/02 
RM odvolává p. Staňkovou z dozorčí rady Městské sportovní Turnov, s. r. o. současně se jmenováním 
nových členů této rady.(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 209/03

Ordinace MUDr. Hakenové
   RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem ordinace v DPD MUDr. Hakenové a platbu 
poměrných nákladů mzdy sestry dle návrhu. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 210/03

V Turnově dne 22. května 2003

                                     Ing. Milan Hejduk                                  Ing. Jaromí Pekař
                                            starosta                                              místostarosta


