
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 16. dubna 2003 

Omluven: Ing. Sekanina
Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Sociální otázky
- poplatky penziony a peč., ostatní

2. Fokus - umístění

3. Pronájmy divadelních spolků

4. Převod fotbalového areálu

5. Příprava dostavby haly Skálova ul.

6. MST s.r.o. - rok 2002

7. TST s.r.o. - rok 2002

8. Vzdělávací centrum v Turnově 

9. Otázky rozvoje města
- tržnice u nádraží, VŘ

10. Majetkové otázky 

11. Městská nemocnice Turnov - 2002

12. Personální politika MÚ

13. ČSAD - místní linka

14. Ostatní podněty a informace 
-komise, informace nadace,  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/ Sociální otázky
RM schvaluje  platby  za  služby v  Domě penzionu  pro  důchodce  a  v  pečovatelské  službě  dle 

předloženého návrhu, včetně částečného snížení úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, 
atd. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 132/03

Komunitní plánování
RM schvaluje zařazení Turnovska do pilotního projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v 

Libereckém kraji" a  zařazuje do výcviku tyto zástupce za :
a) zadavatele - Mgr. Hana Kocourová
b) poskytovatele - Luďka Kanclířová
c) uživatele - Pavel Charousek
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 133/03

Rozhodování v samostatné působnosti
RM pověřuje výkonem rozhodovací pravomoci Městský úřad, odbor sociálních věcí s účinností od 

1. 4. 2003 (par. 109, odst. 3 zákona o obcích) ve věcech:
- přiznání jednorázových dávek sociální péče

- poskytnutí věcných nebo peněžitých dávek sociální péče podle par. 8a, odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o 
sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů

-  vyhotovení  rozhodnutí  o  přijetí  ÚSP (DD,  Penzionu pro  důchodce),  o  ukončení  pobytu  v  ÚSP,  o 
přemístění do jiných ústavů, o úhradě za služby v ústavech poskytované

- vyhotovení rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby a úhradě za ni. (hlasování: 8/0/0)
usnesení RM č. 134/03

Pronájem organizaci Adra
RM  neschvaluje  pronájem  Adře  do  objektu  za  domovem  mládeže  ve  Skálově  ulici  dle 

předloženého návrhu. Současně ukládá prověřit možné okolnosti,  které vzešly z diskuze pro případné 
opětovné předložení tohoto bodu na jedno z příštích jednání RM. (hlasování: 2/3/3)   

usnesení RM č. 135/03

Umístění organizace OS Fokus
RM projednala umístění konečné umístění organizace OS Fokus a  v této souvislosti a ukládá : 

a) p. Těhníkové  jednat s vedením integrované školy o dopadech možného ukončení nájmu 
b) p. Brožovi projednat věcnou i finanční aktuálnost potřeby využití dnešních prostor Fokusu v kině pro 
účely kultury 
c) školské komisi opětovně prověřit objekty školských zařízení, zvláště mateřské školy na Daliměřicích, 
zda by nebylo možné je k tomuto účelu využít. 
RM požaduje předložit materiály na květnové nebo červnové jednání RM podle vývoje výsledků těchto 
jednání. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 136/03 

K bodu č. 3/ Pronájmy divadelních spolků
RM doporučuje kulturní komisi  projednat dotaci na nájmy Turnovskému divadelnímu studiu z 

prostředků  v  rezervě  s  ohledem na  zvážení  potřeb  obdobných spolků.  Současně  doporučuje  kulturní 
komisi zvážit úpravu pravidel ve smyslu zvýhodnění této otázky. (hlasování: 6/0/2)

usnesení RM č. 137/03 



K bodu č. 4/ Převod fotbalového areálu
RM doporučuje majetkové převzetí fotbalového stadionu formou dle návrhu a ukládá tento bod 

předložit na nejbližší jednání ZM, včetně vyčíslení provozní kalkulace tohoto kroku a potřeby nutných 
oprav. (hlasování: 5/1/2)

usnesení RM č. 138/03 

K bodu č. 5/ Příprava dostavby haly Skálova ulice
RM  opětově  souhlasí  se  záměrem  realizace  investiční  akce  rekonstrukce  zázemí  sportovních 

areálů ve Skálově ulici za podmínek obdržené státní dotace. Současně ukládá Ing. Kanclířovi:
a) realizovat VŘ na dodavatele projektové dokumentace a jmenuje komisi ve složení: RNDr. Jarolímek, 
Ing. Hejduk, p. Svoboda, Ing. Kanclíř, p. Zikuda, Ing. Pekař, Ing. Sekanina, Mgr. Stárek (úprava usnesení 
346/02),
b)  zabezpečit  následné  projekční  práce  s  cílem minimalizovat  investiční  náklady  pomocí  úsporných 
opatření, návrhů a rozdělení díla na samostatně proveditelné etapy,
c) hledat možnosti spolufinancování celého záměru formou dlouhodobého pronájmu privátních osob na 
regenerační linku a na doprovodné sporty,
d)  připravit  v  rámci  soutěže  na  dodavatele  projektové  dokumentace  rozdělení  prací  na  projekt  pro 
stavební povolení a prováděcí projekt ve smyslu diskuze na jednání RM. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 139/03 

K bodu č. 6/ MST, s. r. o. - rok 2002 
Jednání valné hromady Městské sportovní Turnov, s. r. o.

RM jako valná hromada bere na vědomí :
- zprávu o činnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2002,  
-výsledky realizovaného auditu společnosti. 
RM současně projednala : 
-zprávu statutárního orgánu o ovládané a ovládající osobě.
-hlavní úkoly organizace v roce 2003. 
RM  ukládá p. Velemu e-mailovou poštou doložit členům RM základní finanční ukazatele za rok 2002 v 
rozčlenění na jednotlivé spravované objekty. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 140/03

K bodu č. 7/ TST, s. r. o. - rok 2002 
Jednání valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o.

RM jako valná hromada společnosti bere na vědomí :
-zprávu o činnostia hospodaření  Technických  služeb Turnov, s. r. o. za rok 2002.
-výsledky auditu společnosti TST, s. r. o.
-souhlasí s rozdělením zisku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2002 dle předloženého 
návrhu.
-bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o ovládané a ovládající osobě.
-projednala hlavní úkoly organizace v roce 2003 a možné koncepce rozvoje společnosti. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 141/03 

 bodu č. 8/ Vzdělávací centrum v Turnově
RM souhladí se záměrem založení obecně prospěšné společnosti Vzdělávací centrum Turnov a 

ukládá PhDr. Maierová předložit tento záměr na jednání ZM. (hlasování: 7/0/0)
usnesení RM č. 142/03



K bodu č. 9/ Otázky rozvoje města 
1. Tržnice u nádraží
RM schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro umístění tržiště na pozemky p. č. 2540/1, 

2540/2,  1948  a  1950  v  k.  ú.  Turnov  podle  Vyhlášky  Města  Turnov  č.  46/97,  o  stavební  uzávěře 
umísťování nových tržních míst na území Turnova. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 143/03

2. Výběrová řízení na ORM
RM ukládá  Ing.  Kanclířovi  zaslat  výsledky výběrových řízení  e-mailovou  poštou  s  tím,  že  v 

průběhu  jednání  ZM  dne  24.  dubna  2003  bude  svoláno  operativní  jednání  RM  na  projednání  a 
odsouhlasení výsledků výběrových řízení.(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 144/03
 
K bodu č. 10/ Majetkové otázky

1. Pravidla pro přidělování bytů
RM schvaluje předložená pravidla pro přidělování nájemních bytů s účinností od 1. května 2003. 

(hlasování: 7/0/0)
usnesení RM č. 145/03

 2. Úprava výše nájemného v bytech
RM projednala  způsob  stanovení  nájemného  v  bytech,  kde  jsou  uzavírány  smlouvy  na  dobu 

určitou.  RM ukládá v těchto případech odboru správy majetku navrhnout nájemníkům navýšení ceny 
nájemného o 20 % současného nájemného u jednotlivých bytů s tím, že v případě bytů první kategorie 
bude minimální hranice návrhu 30,- Kč/m2 a maximální hranice  49,80 - Kč/m2.  V případě druhé a třetí 
kategorie je maximální výše najemného stanovena shodně a  minimální výše bude stanovena 25,- Kč/m  u 
druhé kategorie a 20,- Kč/m2 u třetí. Pokud současný nájemník nebude souhlasit s předloženým návrhem, 
ukládá RM odboru správy majetku zahájit řízení o určení výše nájmu soudní cestou. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 146/03 

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

(hlasování: 7/0/0)       usnesení RM č. 147/03

4. Informace o dopravním značení - Skálova ulice
RM bere na vědomí stanovisko Policie ČR ohledně dopravního značení ve Skálově ulici.

5. Směna pozemků se spol. s r. o. Crytur
RM  schvaluje  směnu  pozemků  mezi  Městem  Turnov  a  firmou  Crytur  s.  r.  o.  Turnov  dle 

předloženého návrhu a ukládá OSM předložit otázku na jednání ZM. (hlasování: 7/0/0)
usnesení RM č. 148/03

6. Pozemek v ulici Antonína Dvořáka, Turnov, u č.p. 83
RM ukládá  odboru  správy majetky  zabezpečit  scelení  vlastnictví  pozemků  s  objektem a  pod 

objektem, a to buď formou odkoupení od současného vlastníka objektu anebo řešení formou nájmu za 
standardních podmínek. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 149/03      

 7. Pozemek v ulici Antonína Dvořáka, Turnov,  p.č. 84,85
RM doporučuje náležitým způsobem zveřejnit prodej pozemků st. p. č. 84, 85 , k. ú. Turnov za 

navržených podmínek a  provést  standardními  postupy výběr  žadatele.  V případě,  že  bude v průběhu 
výběrového řízení předložena výhodná nabídka ukládá RM předložit tento bod před jednáním ZM  ke 
konečné diskusi o záměru odprodeje na RM. 
(hlasování: 7/0/0) usnesení RM č. 150/03



   8.Dřevoodbyt, s. r. o. Hradec Králové
RM bere na vědomí zprávu o průběhu pronájmu v objektech č. 482 a č. 483 na Vesecku. RM 

projednala  záměr   odboru správy majetku  který určuje,  že  v případě kdy opět   bude nájemce dlužit 
nájemné bude přistoupeno ze strany odboru správy majetku k okamžité výpovědi bez dalšího jednání. RM 
ukládá odboru správy majetku takto v uvedeném případě postupovat. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 151/03

9. Oprava střechy radnice - výběrové řízení
RM schvaluje výběrovou komisi pro výběr realizační firmy na generální opravu střechy  radnice 

ve složení: Ing. Šmiraus, p. Mochal, p. Těhníková, p. Rambousek, Ing. Sekanina, p. Černý. (hlasování: 
7/0/0)

usnesení RM č. 152/03
 

10. Výběrové řízení na dodavatele akce Koňský trh vodovod, kanalizace a komunikace
RM schvaluje výběrové řízení na akci "Rekonstrukce Koňského trhu a ulice Abigail Horákové". 

Vítězem se stala firma Zikuda - vodohospodářské stavitelství, Turnov. (hlasování. 7/0/0)
usnesení RM č. 153/03

K bodu č. 11/ Městská nemocnice Turnov 
1. Činnost organizace v roce 2002
RM vzala na vědomí Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov za rok 2002. V této souvislosti 

ukládá Ing. Slámovi předložit na příští jednání zprávu o činnosti firmy Nempra, s. r. o. (hlasování: 7/0/0)
usnesení RM č. 154/03

2. Potvrzení ředitele ve funkci
RM ve smyslu pravidel pro výběrová řízení a závěrů hodnotící komise potvrzuje Ing. Tomáše 

Slámu ve funkci ředitele Městské nemocnice Turnov na další funkční období s platností  od 1. dubna 
2003. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 155/03

K bodu č. 12/ Personální politika MÚ
Zpráva o personální politice MÚ
RM projednala úvodní zprávu o personální politice na Městském úřadu Turnov. RM ukládá Ing. 

Chlupové  předložit  na  květnové  jednání  RM  zprávu  o  vazbě  personální  politiky  na  příspěvkové 
organizace a společnosti s r. o. města se zvláštním ohledem na vedoucí pracovníky těchto organizací. 
Dále  ukládá  doplnit  stávající  materiál  o  část  věnovanou  náplni  práce  u  vedoucích  zaměstnanců  a 
řadových zaměstnanců, vztahu personálního a mzdového oddělení a způsobu použití sociálního fondu. 
RM  ukládá  Ing,  Chlupové  předložit  také  motivační  prvky  tohoto  systému,  který  bude  stimulovat 
pracovníky k lepší výkonnosti finanční i mimoekonomické.

RM po projednání v květnu ukládá Ing. Chlupové v termínu do konce května zpracovat uvedené 
závěry  do  směrnice  o  způsobu  provádění  personální  činnosti  na  MÚ  a  seznámit  s  touto  směrnicí 
pracovníky na MÚ případně na městských organizacích.  (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 156/03

K bodu č. 13/ ČSAD - místní linka
Autobusová doprava ve městě Turnov

RM projednala předložený materiál a v této souvislosti :
a)doporučuje ZM navýšit v rámci rozpočtových změn částsku dopravní obslužnosti o 120 tis. Kč.
b)doporučuje ZM schválit příspěvek ČSAD Semily ve výši 100 tis. Kč na nákup nového autobusu.
c)ukládá  p.  tajemníkovi  MÚ  požádat  Krajský  úřad  Libereckého  kraje  o  zavedení  nové  linky  dle 
přiloženého jízdního řádu a to od 14.12.2003.
d)ukládá  p.  tajemníkovi  MÚ s  předstihem jednat  o  provozování  linky  Discount  Plus  pro  rok  2004.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 157/03



K bodu č. 14/ Ostatní podněty a informace
1.Nadace B. J. Horáčka Českému ráji
RM vzala na vědomí aktuální informaci Ing. Hejduka o činnosti Nadace B. J. Horáčka Čekému 

ráji.

2.Funkce kronikáře
RM bere na vědomí odstoupení PhDr. Maierové z funkce kronikáře města Turnova s tím, že zápis 

za rok 2002 již bude muset zpracovávat nový kronikář. RM ukládá předložit p. Brožovi návrh nového 
kronikáře města Turnova v co možná  nejkratším možném termínu. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 158/03

3.Veřejné projednání územního plánu Libereckého kraje        
RM vzala na vědomí veřejné projednání územního plánu Libereckého kraje, RM vzala na vědomí 

termín tohoto jednání 19. června 2003 ve 13.00 hodin v Městském kině v Turnově a ukládá odboru 
rozvoje města řádně zveřejnit pro obyvatele Turnova a okolí tuto informaci. (hlasování: 7/0/0).

usnesení RM č. 159/03

 4. Lékařská služba první pomoci
RM  vyslechla  informaci  o  změně  koncepce  Lékařké  služby  první  pomoci,  která  by  přivedla 

zrušení  činnosti  LSPP v Turnově.  RM v této  souvislosti  zásadně nesouhlasí  s  uvedeným záměrem a 
ukládá ing. Hejdukovi a MUDr. Eckertovi projednat řešení, které je potřebné a výhodné pro Turnov a 
jeho spádovou oblast.  (hlasování: 7/0/0).

usnesení RM č. 160/03 

 5. Zastoupení Spolku rodáků a přátel města Turnova v komisích RM
RM doplňuje  složení  komisí  RM o členy Spolku rodáků a  přátel  Turnova.  RM jmenuje  tyto 

zástupce:
Bohuš Plesl - komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky 
Ing. Josef Pekař - komise pro městskou památkovou zónu
Alexandra Emingerová - komise pro cestovní ruch
Dagmar Brabcová - komise pro nemocnici
Trudy Šrajerová - komise pro zahraniční vztahy
Milena Zelená - komise sportovní(hlasování: 7/0/0).

usnesení RM č. 161/03 

6. Složení Komise pro výchovu a vzdělávání
RM bere na vědomí odstoupení Mgr. Holečkové z funkce v komisi pro výchovu a vzdělávání a 

jmenuje Mgr. Vavřicha členem komise.  (hlasování: 7/0/0).
usnesení RM č. 162/03 

7. Složení konkurzních komisí pro konkurzní řízení na místa ředitelů Základní umělecké školy 
Turnov a Pomocné školy při DC Turnov a hodnotící komise práce ředitele ZŠ Turnov, Žižkova 518.

a) RM jmenuje ve smyslu § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2003, o sestavování konkurzních komisí a pravidlech 
jejich činností při konkurzním řízení na vybrané funkce v oblasti školství, pro konkurzní řízení na funkci 
ředitele  Pomocné  školy při  DC Turnov,  Kosmonautů  1641,  ve  složení:  Mgr.  Bárta,  Ing.  Pekař,  Ing. 
Šormová, Mgr. Drbohlav, Bc. Janatová, p. Svobodová, Ing. Chlupová.

b) RM jmenuje ve smyslu § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2003 o sestavování konkurzních komisí a pravidlech 
jejich činností při konkurzním řízení na vybrané funkce v oblasti školství, pro konkurzní řízení na funkci 
ředitele Základní umělecké školy Turnov, nám. Českého ráje 5, ve složení: PhDr. Maierová, Mgr. Haken, 
Ing. Šormová, p. Kurfiřt, p. John.



c)  RM ve smyslu Pravidel pro výběrová řízení schvaluje komisi pro hodnotící práce ředitele ZŠ Turnov, 
Žižkova 518, Mgr. Bárty ve složení: PhDr. Maierová, Mgr. Frič, Mgr. Haken, Doc. PhDr. Svobodová, p. 
Brož. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 163/03
 

8. Finanční výsledky mětských organizací 
RM ukládá finančnímu výboru zpracovat  do konce pololetí  zprávu o nakumulovaných ziscích 

případně ztrátách městských organizací typu s. r. o. a příspěvkových organizacích za uplynulá období s 
doporučením, jak by měla být tato problematika řešena a to z pohledu účetního, daňového i ostatních 
finančních souvislostí. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 164/03
 

V Turnově dne 22. dubna 2003

Ing. Milan Hejduk
starosta

PhDr. Hana Maierová  Ing. Jaromír Pekař
    místostarostka       místostarosta


