
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 26. března 2003 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Kolumbárium

2. ZSST
- výroční zpráva, bufet,
- ordinace, použití fondů

3. Rozdělení Dětského centra

4. Finanční kontrola DD
- úvodní informace

5. Otázky ORM
- rozpočet, granty, strategie města

6. Financování smuteční síně 

7. Majetkové otázky
- nebyty, byty - 2003,výstavba 1. máje

8. Finanční otázky
- výsledky 2002, volné zdroje,fondy

9. Městská policie 

10. Personální otázky
- organizační a komp. řád, komise - rodáci,
- nástup vedoucího OCR

11. Ostatní 
prostoru na Lukách - písemné informace
- televize, 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/ Kolumbárium
RM opětovně projednala realizaci  kolumbária ve spodní kapli na městském hřbitově. RM doporučuje 
zahrnout úvodní etapu do rozpočtových změn. RM ukládá v této souvislosto  OSM a panu Preislerovi : 
- projednat vhodnost navrženého architektonického řešení vnitřního interieru.
- realizovat tuto akci po schválení rozpočtových změn. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 96/03

Úhrada vodného na hřbitovech
RM souhlasí  s  tím,  že na městských hřbitovech nebudou náklady na  vodné a  stočné hrazeny přímo 
vlastníky hrobů, ale budou hrazeny v rámci úhrady za služby. Stanovená celková výše ceny za pronájem a 
služby na hřbitovech se nemění.(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 97/03

K bodu č. 2/ Zdravotně sociální služby Turnov 
1.Výroční zpráva za rok 2002
RM projednala výroční zprávu ZSST za rok 2002.

2. Nájem nebytových prostor
RM  schvaluje  uzavření  podnájemní  smlouvy  na  pronájem  bufetu  v  Domově  důchodců  Pohoda  dle 
předloženého návrhu. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 98/03 

RM odkládá projednání podnájmu ordinace MUDr. Hakenové na některé z příštích jednání. 

K bodu č. 3/ Rozdělení Dětského centra Turnov
RM schvaluje záměr zřízení nové příspěvkové organizace Pomocná škola při Dětském centru Turnov s 
tím, že ukládá:
1) p. Brožovi předložit na příští jednání ZM zřizovací listinu nové organizace, 
2) Mgr. Kocourové upravit stávající zřizovací listinu organizace Dětské centrum Turnov,
3)p.Brožovi zabezpečit konkurzní řízení ve smyslu legislativních podmínek s tím, že pověřuje výkonem 
tajemníka konkurzní komise sl. Petru Svobodovou. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.99/03

K bodu č. 4/ Finanční kontrola DD
RM projednala informaci Ing. Pekaře a Ing. Kanclíře o nálezech uvedené kontroly. RM upozorňuje na 
problematiku dodržení procesní správnosti režimu odvolání proti uvedeným závěrům . 

K bodu č. 5/ Otázky ORM
1. Strategický plán rozvoje města Turnova
RM  souhlasí  se  zpracováním  strategického  plánu  rozvoje  města  Turnova  v  roce  2003,  který  bude 
představovat jeden ze základních koncepčních dokumentů města. RM v této souvislosti :
a) ukládá komisi pro správu majetku a jeho rozvoj projednat věcný rozsah prací, jako podklad  pro výběr 
zpracovatelské firmy, 
b) schvaluje vypsání výběrové řízení na získání zpracovatele a jmenuje komisi ve složení: Ing. Sekanina, 
Ing. Hejduk, Ing. Kanclíř, p. Láska, PhDr. Maierová, p. Jansa, Ing. Hájek, 
c)  ukládá Ing. Kanclířovi  po ukončení výběrového řízení předložit  plán financování  této práce RM k 
projednání a ZM k odsouhlasení  rozpočtových změn,  pokud nebude získána grantová dotace na tuto 
činnost.( hlasování 8/0/0 )

usneseníRM č.100/03 

2. Granty a dotace
RM vzala na vědomí informace o možných dotačních titulech použitelných pro město Turnov. RM ukládá 
ORM   napomáhat získání těchto dotačních titulů.( hlasování 8/0/0 )

usnesení RMč. 101/03 



3. Rozpočtové výdaje ORM
RM projednala rozpočtové výdaje na jednotlivé akce ORM v letošním roce a tyto rozpočtové výdaje 
schvaluje. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.102/03

4. Bytové zóny - úprava návrhu směny pozemků
RM doporučuje směnu pozemku s p. Švitorkovou dle varianty A. Jde o upřesnění  rozhodnutí z minulého 
jednání  RM.  RM   ukládá  OSM  po  projednání  s  p.  Švitorkovou  předložit  výměnu  na  jednání  ZM. 
(hlasování: 7/1/0)  

usnesení RM č. 103/03

K bodu č. 6/ Financování smuteční síně
RM  bere  na  vědomí  předloženou  zprávu  o  současném  stavu  financování  v  roce  2003  a  výhledu 
financování do konce akce "Výstavba smuteční rozlučkové síně v Turnově" a ukládá ORM předložit další 
zprávu o přehledu financování na jednání RM v červnu 2003. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č.104/03

K bodu č. 7/ Majetkové otázky
1. Rekonstrukce školního hřiště Gymnázia Turnov
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1768 a 1769, k. ú. Turnov, na nichž bude 
v  rámci  rekonstrukce  školního  hřiště  vybudována  kanalizační  přípojka  pro  odvod  dešťové  vody  s 
vlastníkem Pozemkovým fondem ČR za podmínek dle návrhu.(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č.105/03

RM  ukládá  ORM,  aby  co  v  nejrychlejším  čase  aktualizoval  žádost  na  Ministerstvu  financí  ČR  se 
zdůrazněním, že investorem akce je vlastník pozemků Město Turnov.(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č.106/03

2. Nákup objektu č.p. 262
RM vzala na vědomí informaci o navýšení požadované ceny v prodeji domu č.p. 262, Na Házce, Turnov s 
tím,  že  tuto  cenu  není  možné  akceptovat.  RM ukládá  OSM opětovně  zopakovat  nabídku  Města  za 
obdobných podmínek. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č.107/03

3. Návrh na upuštění od vymáhání pohledávky
RM promíjí pohledávku ve výši 818,- Kč za nedoplatek služeb z roku 1999 u bytu bývalého nájemce 
Jiřího Mizery, sídl. J. Patočky 1605, Turnov. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.108/03

4.Zpoplatnění parkoviště na Koňském trhu
RM schvaluje  zpoplatnění  budoucího  parkoviště.  Ukládá  OSM doplnit  nařízení  Města  č.  67/2002  o 
užívání  veřejných  zpoplatněných  parkovišť  na  místních  komunikacích  a  zabezpečit   jeho  konkrétní 
provedení po dokončení rekonstrukce komuniakce dle návrhu včetně předloženého způsobu zpoplatnění. 
(hlasování: 7/0/0) 

usnesení RM č. 109/03

5.Komunikace - výběrová řízení
RM schvaluje  realizaci  výběrových  řízení  na  úpravu  komunikací  v  roce  2003  a  jmenuje  vyběrovou 
komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Boháč, p. Preisler, p. Těhníková, p. Svatoš st. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č.110/03

6.Stavební úpravy v bytě p.  Matějíčka
RM souhlasí s úpravami v bytě p.  Matějíčka dle návrhu. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.111/03



7. Byty - opravy, čerpání rozpočtu pro rok 2003
RM schvaluje čerpání nákladů v této kapitole dle návrhu.(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.112/03

8.  Přehled plánovaných akcí  k  naplnění  rozpočtu  r.  2003 na  údržbu objektů  městských  organizací  a 
objektů s nebytovými prostory
RM schvaluje čerpání nákladů v této kapitole dle návrhu.(hlasování: 8/0/0) 

usnesení RM č.113/03

9.Návrh čerpání rozpočtové kapitoly  - vykoupení pozemků
RM schvaluje čerpání nákladů v této kapitole dle návrhu.(hlasování: 8/0/0) 

usnesení RM č.114/03
10. Výstavba v ulici 1.máje   
RM projednala informaci o možném termínu zahájení staveb bytových jednotek v ulici 1. máje.  RM 
ukládá OSM  opětovně předložit celou  otázku na jednání RM v měsíci květnu s tím, že do té doby bude 
ze strany partnerů maximální snaha o získání dostatečného počtu zájemců. (hlasování: 8/0/0) 

usnesení RM č.115/03

11. Pronájem pod objektem garáží  záchranné služby 
RM schvaluje  dlouhodobý  pronájem pozemků  pod garážemi  Okresní  zdravotnické  záchranné  služby 
Semily s tím,  že doporučuje před jeho uzavřením ještě jednou projednat  možnost  převodu garáže do 
majetku Města Turnova. Nájemní smlouva bude platit do konce odpisové doby garáže, sazba nájemného 
50,- Kč/m2/rok. (hlasování: 7/0/1)  

usnesení RM č.116/03

K bodu č. 8/ Finanční otázky
1. Vypořádání HV za rok 2002
RM  schvaluje  vypořádání  hospodářských  výsledků  příspěvkových  organizací  za  rok  2002  dle 
předloženého návrhu.

2.Volné finanční zdroje městských organizací
RM  projednala  informaci  o  volných  finančních  zdrojích  městských  organizací.  RM  ukládá  v  této 
souvislosti  :
-  p.  Staňkové  dále organizovat  finanční  tok  mezi  městským rozpočtem a  organizacemi  tak,  aby  se 
maximálně využívaly vhodné úrokové sazby a byly optimálně řešeny okamžité potřeby v souvislosti s 
okamžitými zůstatky na účtech těchto organizací
-  ukládá  p.  Staňkové  a  OSM, aby po  aktuálním prověření  finanční  situace  organizací  ve  větší  míře 
využívaly k financování  rezervní fondy organizací. (hlasování: 8/0/0)  usnesení  RM 
117/03

3. Použití fondů příspěvkových organizací
RM  schvaluje  Základní  umělecké  škole  Turnov  použití  rezervního  fondu  do  výše  130  tis.  Kč  dle 
předloženého návrhu, použití fondu reprodukce na nákup eletronických kláves do výše 50 tis. Kč  a tento 
nákup schvaluje.

RM schvaluje Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily použití fondu reprodukce majetku do 
výše 70 tis Kč na nákup kopírovacího stroje a tento nákup schvaluje.

RM schvaluje Hradu Valdštějn použití rezervního fondu do výše 550 tis. Kč dle předloženého návrhu.

RM schvaluje  Zdravotně sociálním službám Turnov použití  rezervního fondu reprodukce majetku do 
výše 430,5 tis. Kč dle předloženého návrhu a tento nákup schvaluje. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.118/03 



RM  schvaluje  příspěvkové  organizaci  Zdravotně  sociální  služby  Turnov  nákup  vany  do  domova 
důchodců do výše 227 tis. Kč. Zároveň schvaluje použití fondu reprodukce majetku na realizaci tohoto 
nákupu. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.119/03

K bodu č. 9/ Městská policie
RM ukládá p. Boháčovi předložit na jednání ZM v dubnu zprávu o činnosti Městské policie, o formě 
jejího řízení a přehled aktuálních úkolů do budoucnosti. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.120/03    
RM pověřuje strážníka Jana Pelce řídící činností MP dle předloženého materiálu s okamžitou účinností. 
(hlasování: 5/4/0)

usnesení RM č.121/03

RM ukládá Ing. Chlupové a p. Boháčovi vyhledat vhodného kandidáta na funkci pověřeného strážníka. 
Maximální  termín  rozhodnutí  o  vhodném  pověřeném  strážníkovi  Městské  policie  RM  stanovuje  na 
červnové jednání RM. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 122/03   

K bodu č. 10/ Personální otázky
1. Termín nástupu vedoucího odboru cestovního ruchu
RM stanovuje  termín  jmenování  nového  vedoucího  odboru  cestovního  ruchu  dnem 1.  května  2003. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 123/03   

2. Personální řešení ředitele ZUŠ
RM ukládá  Odboru  školství  realizovat  konkursní  řízení  na  funkci  ředitele  příspěvkové  organizace  - 
Základní umělecká škola Turnov, ve smyslu vyhlášky MŠMT č.139/1997Sb., o podmínkách odborné a 
pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
RM  pověřuje tajemníkem konkursní komise sl. Petru Svobodovou. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.124/03

3. Hodnocení práce ředitele SVČDM
RM ve smyslu pravidel pro výběrová řízení a závěru hodnotící komise potvrzuje pana Mgr. Karla Štrincla 
ve funkci ředitele Střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov na další funkční období s platností od 
1.8.2003. (hlasování: 5/3/1)

usnesení RM č.125/03 

4. Organizační a kompeteční řád   
RM  schvaluje  předložený  organizační  a  kompeteční  řád  MěÚ  a  ukládá  tajemníkovi  průběžně 
aktualizovat znění podle potřeb. (hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 126/03

5. Obsazení komisí RM
Obsazení  komisí  RM členy Spolku přátel  a  rodáků města  Turnova.  RM ukládá  Ing.  Hejdukovi,  aby 
oslovil  předsedy komisí,  aby projednaly návrh personálního  obsazení  komisí  ze  strany členů spolku. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 127/03

K bodu č. 11/ Ostatní
1. VŘ na dodavatele dětského hřiště
RM schvaluje  vyhlášení  výběrové  řízení  na  dodavatele  stavby  Dětské  hřiště  Turnov  -  Prolézačkové 
sestavy a jmenuje komisi ve složení: PhDr. Maierová, RNDr. Jarolímek, p. Brož, Ing. Malá, p. Preisler, p. 
Vele.  (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 128/03 



2. Úpravy zeleně v roce 2003
RM schvaluje  předložený materiál,  který obsahuje výčet  jednotlivých navrhovaných akcí.  RM v této 
souvislosti ukládá odboru životního prostředí, aby realizoval úpravu zeleně - vysázení aleje v ulici Jana 
Palacha až po projednání v dopravní komisi. Tedy za podmínky, že dopravní komise nedoporučí rozšíření 
možnosti parkování v této části komunikace. (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 129/03 
 
3. Odstranění nebezpečného odpadu v lokalitě Na Lukách
RM vzala na vědomí zprávu o problematice znečištění lokality Na Lukách nebezpečným odpadem při 
rekonstrukci  nástupišť  železniční  stanice  Turnov.  RM projednala  postup  orgánů  státní  správy v  této 
otázce. 

4. Řešení situace turnovské amatérské činohry
RM ukládá p. Kordové, aby na příštím jednání RM předložila návrh rozdělení finančních prostředků na 
kulturu v roce 2003 s tím, že bude přímo zodpovězena otázka turnovské amatérské činohry z pohledu 
finančních výdajů na nájem vhodných prostor. 
RM konstatuje,  že  rozhodnutí  o konečném přidělení  podléhá ZM na dubnovém jednání.  RM ukládá 
PhDr. Maierové, aby projednala finanční odklad již vzniklých plateb vůči KCT s.r.o. do vyřešení této 
otázky. (hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č.130/03
 
5. Vyhrazené parkoviště před muzeem
RM doporučuje  úpravu značení ve Skálově ulici podle návrhu kulturní komise, a to tak, že vyhrazené 
místo pro parkování autobusu  před Muzeem Českého ráje bude zachováno a vyhrazené parkoviště pro 
návštěvníky úřadu bude umístěno po pravé straně ulice až k vodovodnímu hydrantu. (hlasování: 5/4/0)

usnesení RM č.131/03

V Turnově dne 3. dubna 2003

Ing. Milan Hejduk
starosta


