
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 12. března 2003 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Příprava hřiště Turnov II
2. Městská policie
3. Krizové řízení
4. Povodňová problematika
5. Areál Dolánek

- aktuální opatření 2003, koncepce
6. Majetkové otázky

- naplnění rozpočtové kapitoly komunikace
 - výstavba bytových objektů, VŘ

- investice nemocnice, ostatní
7. Bytové zóny

- klíčové otázky, VŘ projekty
8. Otázky ORM

- VŘ smuteční síň, nábytek
- investice nadace - informace
- naplnění rozpočtových kapitol
- strategie rozvoje města, informace granty

9. Personální otázky
- úkoly pro odměny, vedoucí OCR
- organizační řád MÚ, kompetenční řád

10. Sloučení kulturních organizací
11. Jednání VH KCT, s. r. o. 

- sloučení organizací, ostatní
12. Ostatní
Hlasování probíhalo v tomto pořadí: pro/proti/zdrželi se

K bodu č. 1/ Příprava hřiště Turnov II
RM vzala na vědomí informaci o přípravě sportovního areálu v  Turnově II. v sousedství haly TSC a 
projednala návrh studie tohoto řešení.
RM ukládá p. Velemu, aby v  konečném projektu zabezpečil co nejvíce veřejně přístupných sportovišť i 
ostatních  sportovně - oddychových prvků  pro mládež. Současně požaduje rozčlenit budoucí realizaci na 
samostatné etapy,  které budou realizovány podle získaných finančních prostředků.
(hlasování 9/0/0 )

usnesení RM č. 60/03



K bodu č. 2/ Městská policie
Odloženo z důvodu nemoci předkladatele na příští jednání.
K bodu č. 3/ Krizové řízení
RM byla seznámena s úkoly obce,  jejích krizových orgánů a starosty.  RM v této souvislosti bere na 
vědomí na úseku výkonu státní zprávy :
a) složení městské bezpečnostní rady - stanovené zákonem, 
b) složení krizového štábu a jeho stálé pracovní skupiny  - stanoveny starostou a bezpečnostní radou,
c) složení povodňové komise - sestavené dle podmínek zákona 254/2001 Sb., o vodách
d) informaci p. Pekaře o uzavření deklarativní dohody o založení česko-polsko-německé rady bezpečnosti

K bodu č.4/ Povodňová problematika
RM bere na vědomí zprávu o povodňové problematice a protipovodňové prevenci. V této souvislosti :

RM bere na vědomí ustanovení nové povodňové komise komise rozdělené do příslušných sekcí. 
Povodňová komise 

Předseda povodňové komise :   Ing. Milan Hejduk 
Tajemník :                                 Ing. Zdeněk Fišer 
                                                                 
a/ sekce rozšířené působnosti 
Vedoucí sekce :                 Ing. Jiří Houžvička
Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Zdeněk Borovička, Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. 
Miloslava Šípošová, Bc. Zdena Flugrová, Václav Jágr, pplk. Vladimír Studnička

b/ sekce vlastní obce 
Vedoucí sekce :                Richard Mochal
Ing. Hana Malá, Václav Svatoš st., Arnošt Černý, Libor Preisler, Ivan Boháč, Václav Svatoš ml.,
Ing. Miroslav Vobořil, Ing. Tomáš Tomsa 

c/ povolávaní zástupci právnických a podnikajících fyzických osob způsobilí k provádění technických 
opatření 
jmenovaný zástupce Povodí Labe   Martin Mareš, 
jmenovaný zástupce VaK                Ing. Pavel Svatoš  
jmenovaný zástupce VČP                Miloš Laštovička 
jmenovaný zástupce VČE                Libor Dytrych 
jmenovaný zástupce fy ZIKUDA     František Zikuda  
   
2) RM zřizuje komisi protipovodňové prevence a schvaluje navržené složení komise:   
Komise protipovodňové prevence : 
Předseda komise :             Ing. Tomáš Tomsa
Zástupce předsedy :          Václav Svatoš
Tajemník :                         Ing. Zdeněk Fišer 
Ing. Kateřina Košková, Ing. Eva Zakouřilová, Libor Preisler, Arnošt Černý, Ing. Hana Malá
Zástupci občanů poškozovaných povodněmi 
Louda Karel st., Votrubec Emil, Musílková Věra 
Zástupci právnických a podnikajících fyzických osob poškozovaných povodněmi         
Lubomír Fanta, Ing. Zbyněk Cuchý, Ing. Jiří Hovorka, Josef Berka, Ing. Pavel Svatoš, p. Perkacz, Jiří 
Lednej, 
Karel Kareš, Ing. Petr Macháček, František Šálek 

Současně odvolává dosavadní povodňovou komisi v celém složení.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 61/03



3) RM ukládá p. Hovorkovi, aby do 30. května 2003 zabezpečil realizaci opatření, které vzešly z jednání 
RM v říjnu roku 2002. 
(hlasování:9/0/0) usnesení RM č. 62/03 

4)  RM ukládá Ing. Fišerovi informovat o nejdůležitějších otázkách obyvatele prostřednictvím Hlasů a 
ohlasů a v publikaci Turnov známý a neznámý. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 63/03

K bodu č. 5/ Areál Dolánek 

Úpravy v roce 2003
RM schvaluje předpokládaný rozsah činností v areálu Dolánky. Ukládá OSM realizovat akce do konce 
května 2003, a to včetně úpravy ostrova u jezu. 

Současně RM ukládá OSM uzavřít podnájemní smlouvu s Elektrárnou Votrubec, s. r. o. na pozemky 472, 
473 a 474, k. ú. Bukovina na výměře 2 894 m2 za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 64/03

Studie areálu Dolánky a udolní nivy Jizery
RM ukládá komisi pro životní prostředí, aby opětovně projednala celý záměr studie údolní nivy Jizery a 
předložila do konce dubna 2003 na jednání RM stanovisko, zda pokračovat v celém záměru v otázce 
vodní nádrže v Dolánkách či zda tuto aktivitu pozastavit.

RM ukládá ORM aby současně s materiálem komise pro životní prostředí předložil návrh postupných 
kroků v projektu rekreační zóny údolí Jizery.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 65/03

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1) Investice v nemocnici v roce 2003
RM schvaluje čerpání rozpočtové kapitoly nemocnice dle návrhu Městské nemocnice Turnov a komise 
pro  nemocnici.  RM  schvaluje  vyhlášení  výběrového  řízení  na  rekonstrukci  chirurgie  a  porodnice  a 
jmenuje  komisi  ve  složení:  MUDr.  Hrubý,  Ing.  Sláma,  Ing.  Sekanina,  p.  Sedlák,  Ing.  Hejduk,  p. 
Těhníková, Ing. Pekař. 
(hlasování: 9/0/0) usnesení RM č. 66/03

2) VŘ na výměnu střešní krytiny č.p. 1335 - ubytovna nemocnice 
RM schvaluje dodavatele  stavby na výměnu střešní krytiny domu čp.  1335 dle výsledků výběrového 
řízení: Pario, s. r. o. Hradec Králové .
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 67/03

3. Opravy a investice do městských komunikací 2003
RM  schvaluje  členění  kapitoly  komunikace  dle  jednotlivých  položek  s  tím,  že  ukládá  provést  na 
Kotlerově nábřeží pouze základní opravu nejnutnějšího charakteru. 

Současně  ukládá doplnit návrh o realizaci schodů na Hlavatici, pokračování opravy chodníku v sídlišti u 
nádraží,  dokončení  komunikací  v  areálu  koupaliště  Dolánkách,  úplnou  rekonstrukci  komunikace  v 
Benátkách  a  zároveň  ukládá  prověřit  možnost  realizací  dalších  akcí,  které  vyplynuly  z  jednání.  RM 
požaduje předložit zprávu o postupu realizace všech akcí  na jednání v měsíci květnu.  
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 68/03



4. Naplnění rozpočtové kapitoly komunikace  Na Poříčí
RM schvaluje úpravy komunikace Na Poříčí v rozsahu žádosti o státní dotaci, ostatní práce nad rámec 
dotace budou realizovány z prostředků města, pokud bude realizována dostatečná příprava v časové lhůtě 
do letní sezóny.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 69/03   
 

5.Dotace na výstavbu technické infrastruktury STASPO Turnov, s. r. o. 
RM schvaluje  převedení  záruky včetně úroků ze smlouvy o poskytnutí  záruky ze dne 1.  2.  1999 na 
společnost Finance Engineering, s. r. o. a předčasné uvolnění záruky pouze v případě, že :  
a)bude dodrženo stavební  povolení  na výstavbu přístupové komunikace  včetně chodníku a  schválené 
projektová dokumentace stavebním úřadem,
b)všechny byty dle přiznané státní dotace budou připraveny ke kolaudaci, 
c)proplacení částky bude uskutečněno pouze po realizaci silnice, a to formou zápočtu přímo firmě, která 
silnici bude zhotovovat.  
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.70/03   
 

Současně RM ukládá odboru správy majetku připravit  odkoupení realizované komunikace do majetku 
města  s tím,  že částka,  která bude projednána,  bude použita  na částečnou úhradu rozdílu nákladů na 
uskutečnění předmětné komunikace s tím, že je opět upřednostňována forma zápočtu.  
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 71/03 
  

6.Výstavba 30bj. Turnov, 1. máje
RM odkládá projednání na příští jednání s cílem zjistit podrobnosti a navrhnout konečný postup města 
vedoucí k zahájení výstavby. 

7. Nárůst nájmu nebytových prostor dle inflace
RM schvaluje nárůst nájmu nebytových prostor dle inflace od 1.7.2003 do 30.6.2004 ve výši 1,8%, mimo 
nárůstu v objektu čp. 278 v Hluboké ulici. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 72/03

8.Reklamní poutač u čp. 1308 Přepeřská ulice - žádost o prominutí poplatku 
RM neschvaluje prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství u Pneuservisu v Přepeřské ulici čp. 
1308. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 73/03 

9. Pronájem pozemku firmě Vyvaplast s.r.o.
RM upravuje usnesení z minulého jednání a upravuje výši ročního pronájmu pozemku pro účely zlepšení 
obslužnosti při přestavbě areálu na částku 10 tis. Kč za rok.  
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 74/03 

10. Výběrová řízení na výměnu střešní krytiny SUPŠ
RM schvaluje výsledek výběrového na rekonstrukci střechy SUPŠ, kde zvítězila firma Pario, s.  r.  o., 
Hradec Králové. 
(hlasování:9/0/0)

usnesení RM č. 75/03



K bodu č 7/ Bytové zóny
1. Doporučené ceny při výkupech pozemků
RM schválila  doporučenou cenu pro smíšené a obytné území při  výkupech a nákupech pozemků dle 
předloženého návrhu. U pozemků pro komunikace, parkoviště a technické vybavení bude postupováno 
podle současných pravidel s tím, že konečný souhlas podléhá schválení zastupitestva města a jednotlivé 
případy budou předjednány v rámci stanoveného postupu v následujícím bodu.
(hlasování: 9/0/0) 

usnesení RM č. 76/03   
    
2. Postup v realizaci technické infrastruktury:
RM ukládá ORM vypracovat a předložit k projednání na každou dílčí etapu kompletní finanční rozvahu 
vč. nákladů a pravidla financování podílů cizích vlastníků. Spolupodílové financování ostatních vlastníků 
bude základní podmínkou pro realizaci infrastruktury v prostoru.
RM ukládá ORM a OSM, aby při směně pozemků důsledně dodržovaly pravidlo 
směny pozemků stejného využití. 
(hlasování: 9/0/0) 

usnesení RM č. 77/03   

3. RM schvaluje stálou položku v rozpočtu pro bytové zóny:
RM doporučuje ZM schválit v každém ročním rozpočtu města částku na financování bytových zón z 
důvodu  serioznosti  při  dodržení  smluveného  postupu  s  vlastníky  a  budoucími  investory  v  bytových 
zónách. 
(hlasování: 9/0/0) 

usnesení RM č. 78/03   
4. Směna pozemku č. 2935 
RM souhlasí s návrhem výměny pozemku č. 2935 dle varianty  B.
(hlasování: 9/0/0) 

usnesení RM č. 79/03   

8/ Otázky ORM
1. VŘ na dodavatele interiéru Smuteční rozlučkové síně v Turnově 
RM schvaluje za dodavatele  interiéru  smuteční  a rozlučkové síně firmu Truhlářství  Kroupa,  Červené 
Pečky. 
(hlasování:8/1/0)

usnesení RM č. 80/03

2. Úprava předpolí smuteční síně a dokončení opěrné zdi v areálu Střelnice 
RM vzala na vědomí informace o stanovisku firmy Metrostav v otázce realizace a dokončení částečných 
prací  v  rámci  rekonstrukce  a  dostavby kulturního  zařízení  Střelnice  a  smuteční  síně.  RM souhlasí  s 
vyhlášením výběrového  řízení  na  dodavatele  prací  nutných k  zprovoznění  smuteční  síně  a  k  úpravě 
staveniště Střelnice. 
Současně schvaluje složení výběrové komise - Ing. Hejduk, Ing. Kanclíř,  Ing. Sekanina, Ing. Vobořil, 
Chval, Berndt, p. Svatoš. Vypsané činnosti, které souvisí s tímto zadáním, ORM rozdělí při vyhlášení 
podle logických souvislostí a doplní navíc o dokončení kolmé zdi a úpravy v prostoru areálu Střelnice . 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 81/03

3. Udělení výjimky ze stavební uzávěry v centru města Turnova
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 zbudování denní kavárny s 
večerním barem v ulici A. Dvořáka čp. 290 pro navrhovatele p. Kohouta. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 82/03 



4.Rozpočtové  výdaje  odboru  rozvoje  města,  Přehled  o  grantových  a  dotačních  titulech  a  o  titulech 
použitelných pro město Turnov na investice v roce 2003
RM odkládá projednání tohoto bodu  na příští jednání RM.

K bodu č. 9/ Personální otázky
1.Jmenování vedoucího odboru cestovního ruchu
RM jmenuje, na návrh tajemníka, Aleše Hozdeckého vedoucím odboru cestovního ruchu MÚ Turnov s 
tím, že datum účinnosti tohoto jmenování bude stanoveno na příštím jednání  RM. 
(hlasování 8/1/0)

usnesení RM č. 83/03 

2.Hodnotící komise ředitele Městské nemocnice Turnov
RM schvaluje složení hodnotící komise pro činnost ředitele Městské nemocnice Turnov. Složení: Ing. 
Pekař, Ing. Hejduk, MUDr. Eckert, Ing. Sekanina, p. Staňková
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 84/03

3.Hodnotící komise ředitelů Střediska pro volný čas dětí mládeže a Základní umělecké školy
RM  schvaluje  složení  hodnotící  komise  ředitelů  Střediska  pro  volný  čas  dětí  mládeže  a  Základní 
umělecké školy Složení: PhDr. Maierová, Mgr. Frič, Mgr. Bárta, ing. Sekanina, p. Brož  
(hlasování 9/0/0).

usnesení RM č. 85/03

4.Odměny vedoucím pracovníkům MěÚ a městských organizací za rok 2002
RM bere na vědomí :
- vyplacení odměn vedoucím odborů a tajemníkovi za rok 2002.
- vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací mimo nemocnice, KCT, s. r. o. a MTT, s. r. o. dle 
předloženého návrhu.
-  vyplacení  mimořádné  odměny  dle  usnesení  č.  138/02  p.  Feštrovi  za  zajištění  investičních  staveb 
Smuteční síně a Střelnice v roce 2002.

RM schvaluje pravidla pro přidělování ročních odměn ředitelům organizací zřizovaných a zakládaných 
Městem a vedoucím odborů na rok 2003 dle předloženého návrhu.
(hlasování 9/0/0).

usnesení RM č. 86/03

5. Organizační, Podpisový a kompetenční řád       
RM odkládá  jeho  projednání  na příští  jednání  po doplnění  některých  diskutovaných bodů na  vedení 
města.

K bodu č. 10/ Sloučení kulturních organizací

RM doporučuje ZM schválit přiřazení činností Městského kina pod organizaci Kulturní centrum Turnov, 
s. r. o., a to k 1. 7. 2003 s tím, že bude  následně zrušena příspěvková organizace Městské kino Turnov. 
RM ukládá PhDr. Maierové předložit problematiku sloučení na jednání ZM. 
(hlasování:9/0/0/)

usnesení RM č. 87/03

RM schválila provedení základního záměru s následujícími stanovisky  :
a)doporučuje  ZM,  aby  v  případě  sjednocení  organizací  byly  ušetřené  finanční  prostředky  postupně 
vráceny  do zlepšení stavebního stavu a vybavení obou městských kin.  



b)souhlasí  se zachováním rozsahu činnosti  kina a požaduje v budoucnu zvýšit  víceúčelové využívání 
tohoto objektu. 
c)souhlasí se zachováním letního kina a ukládá  p. Feštrovi zpracovat návrh nutných oprav a budoucího 
víceúčelového využití areálu.
d)souhlasí se záměrem pracovat s dramaturgií kina s cílem jejího dalšího zkvalitnění. 
e)souhlasí s navrhovaným postupem při realizaci organizačním řešením včetně řešení personálních změn 
dle bodu B. 
( hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 88/03
  

RM ukládá  p. Kocourové v návaznosti na usnesení č. 57/02 předložit do konce května návrh na konečné 
umístění  organizace FOKUS. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 89/03

RM souhlasí se změnou využití investiční dotace ve prospěch KCT s. r. o. takto: 
100.000,- Kč bude použito na nákup vozidla Felicie Combi
100.000,- Kč bude použito na nákup části mobilní ozvučovací techniky 

usnesení RM č. 90/03

K bodu č. 11 /Jednání valné hromady KCT, s.  r. o .
RM jako valná hromada KCT, s. r. o. po projednání a schválení přiřazení činnosti Městského kina ke 
KCT, s. r. o. v ZM ukládá jednateli zajistit  veškerá organizační opatření dle usnesení RM č. 87/03 a 
88/03.  

RM jako valná hromada KCT, s. r. o. schvaluje stanovy organizace dle předloženého návrhu. 

RM jako valná hromada KCT, s. r. o.ukládá jednateli využít investiční dotaci ve výši 100.000,- Kč na 
nakoupení 4 ks reprobeden dle tohoto návrhu. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 91/03

K bodu č. 12/ Ostatní
Smlouva o poskytnutí sociálních služeb s Domovem pro matky s dětmi Liberec
RM bere na vědomí způsob řešení sociální  otázky matek v tísni s tím, že bude uzavřena smlouva se 
sociálním zařízením v Liberci na pomoc při této situaci s ohledem na minimální četnost počtu případů v 
regionu během roku. 
(hlasování: 9/0/0)  

usnesení RM č. 92/03

Delegace pravomocí na škodní a likvidační komisi RM a ředitele příspěvkových organizací města
RM ukládá p. Hovorkovi zpracovat pravidla pro likvidaci majetku a řešení předpisů náhrady škody ve 
prospěch Města Turnova a jeho příspěvkových organizací. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 93/03 
Dopravní opatření ve Skálově ulici
RM neschvaluje žádost ředitelky Muzea Českého ráje o řešení dopravní situace ve prospěch parkování 
autobusu u muzea. 
(hlasování:5/0/4)

usnesení RM č. 94/03



SPOZ - nová pravidla
RM schvaluje nová "Pravidla na získání příspěvku ve výši 1.000,- Kč z prostředků Města Turnova při 
narození dítěte" a ukládá p. Hovorkovi a p. Brožovi realizovat opatření k jejich naplnění. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 95/03 

V Turnově dne 24. března 2003

Ing. Milan Hejduk
starosta

    PhDr. Hana Maierová        Ing. Jaromír Pekař
        místostarostka           místostarosta


