
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 12. února 2003 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Finanční otázky

- limity mezd a pracovníků 
- odměny ředitelů škol. zařízení
- rezervní fondy, HV organizací 2003

2. 0ŽP
- odpady fyzických osob
- psi

3. Majetkové otázky
4. bytové zóny

- diskuze, základní východiska
5. Ostatní otázky ORM

- investiční priority, mandátní smlouva Střelnice
- ostatní

6. Chod MÚ
- komise RM, jednací řády, dopravní odbor
- byt, program obnovy venkova, ostatní
- oddávání, veřejnoprávní smlouvy u přestupků

7. Ostatní
- podněty a informace, užití znaku města 

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/ Finanční a personální otázky
Odměňování vedoucích pracovníků MÚ a ředitelů městských organizací
RM projednala  návrh pravidel  pro přidělování  odměn ředitelům a jednatelům organizací  zřizovaných 
městem. Souhlasí s jejich obecným změním a v této souvislosti:
a) ukládá Ing. Pekařovi upravit do konečné verze pravidla podle připomínek vzešlých z RM. 
b) ukládá Ing. Hejdukovi do 20.2.2003 stanovit komise pro hodnocení ředitelů za rok 2002 a přípravu 
návrhu konkrétních úkolů v rámci daných kritérií na rok 2003
c) ukládá Ing. Pekařovi předložit do příští RM komplexní materiál o stanovení kritérií na rok 2003 pro 
zmiňované ředitele na základě projednání v příslušných komisích.     
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 22/03 



Funkční období ředitele Městské nemocnice Turnov
RM ukládá ing. Pekařovi zabezpečit  zhodnocení práce ředitele městské nemocnice dle
schválených pravidel a  výsledky hodnocení předložit na jednání RM. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 23/03

Úprava mezd ředitelů a jednatelů městských organizací  
RM ukládá Ing. Pekařovi, aby předložil návrh úprav základních mezd vedoucích  pracovníků na červnové 
jednání rady s jejich následnou  účinností od 1.7.2003. 
(hlasování: 6/2/0)

usnesení RM č. 24/03

Limit hrubých mezd, limit pracovních úvazků, limit na občerstvení a dary u příspěvkových organizací 
RM schvaluje  limity hrubých mezd,  limity na občerstvení  a dary a  limity pracovníků příspěvkových 
organizací  města  dle  předloženého  návrhu  s  úpravou  limitu  hrubých  mezd  u  městské  policie  na 
2.951.000,- Kč. 
(hlasování: 9/0/0)  usnesení RM č. 25/03

Výsledky hospodaření městských organizací v roce 2002
RM vzala na vědomí první informanci o výsledcích hospodaření městských příspěvkových organizací za 
rok 2002. V této souvislosti ukládá p. Staňkové předložit analýzu těchto výsledků na březnové jednání 
RM.

RM současně požaduje předložit možné využití volných disponibilních prostředků organizací v průběhu 
roku s cílem uspořit  finanční náklady městského systému.
(hlasování: 9/0/0)

 usnesení RM č. 26/03

Použití rezervních fondů, nákup movitého majetku, použití FRIM
a) RM schvaluje příspěvkové organizaci  SVČDM použití  rezervního fondu do výše 37 tis.  Kč.  Tato 
částka bude použita na nákup výpočetní techniky.
b)  RM schvaluje  příspěvkové organizaci  Základní  škola  Turnov,  Žižkova  518,  okres  Semily  použití 
rezervního  fondu  do  výše  210  tis.  Kč.  Tato  částka  bude  použita  na  nákup  výpočetní  techniky  a  na 
rozšíření zabezpečovacího zařízení. 
c) RM schvaluje příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov použití rezervního fondu do 
výše 227 tis.  Kč.  Tato částka bude použita  na nákup vany do domova důchodců.  Zároveň schvaluje 
použití FRIM na realizaci tohoto nákupu.
( hlasování 9/0/0 )

usnesení RM č. 27/03

Stanovení platových náležitostí nově jmenovaným ředitelkám MŠ
RM schvaluje paní Janě Dontové a Haně Lamačové, ředitelkám mateřských škol, měsíční plat ve výši dle 
návrhu, s účinností od 1. února 2003. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 28/03

Dohoda o uznání dluhu, o splátkách a narovnání mezi obcí Všeň a Městem Turnov
RM vzala na vědomí informaci ing. Pekaře o projednané smlouvě na uznání dluhu obce Všeň za žáky 
dojíždějící do turnovských škol.

K bodu č. 2/ Otázky odboru životního prostředí 
Problematika odpadů - fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby
a) RM projednala a schvaluje zapojení fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob do 
systému likvidace odpadu města dle předloženého návrhu. 



b)  RM v této  souvislosti  ukládá  odboru  životního  prostředí  informovat  pomocí  informačního  letáku 
fyzické a právnické osoby na území Turnova o povinnosti zapojit se do systému nakládání s odpady a 
zároveň  ukládá  odpovědným  pracovníkům  tohoto  a  živnostenského  odboru  provádět  kontroly  na 
dodržování zákonných norem a  nařízení.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 29/03

Příznání k poplatkům za odpady 
RM projednala vzniklou situaci,  že do konce ledna se podle platné vyhlášky přiznalo k poplatkům za 
odpady přibližně 11 tis. obyvatel města. RM ukládá provést novou informační kampaň o povinnostech 
obyvatel vyplývajících z této vyhlášky. Současně doporučuje, aby v případě k přiznání k poplatkům do 
konce března 2003 nebyla vyměřována sankce za nesplnění  této povinnosti. 
(hlasování: 9/0/0)
 usnesení RM č. 30/03

Problematika psů
RM  projednala  a  schvaluje  nákup  vysavače  na  psí  exkrementy  s  tím,  že  ukládá  p.Preislerovi,  aby 
zabezpečil výběrové řízení za účelem zabezpečení dostatečné kvality tohoto zařízení. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 31/03

RM projednala  a  schválila  další  opatření  navržené  odborem životního prostředí  vedoucí  ke zlepšení 
situace při pohybu psů na veřejných prostranstvích.  Současně souhlasí s návrhem, aby veškeré vzniklé 
náklady byly hrazeny z položky příspěvků od firmy EKO-KOM. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.32/03

RM ukládá odboru životního prostředí,  aby ve spolupráci s finančním odborem předložil  nový návrh 
vyhlášky o poplatku za psy do konce měsíce listopadu na jednání ZM. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.33/03

K bodu č. 3/ Majetkové otázky
1. Pronájem pozemků na stánkový prodej
RM schvaluje výšku nájemného pro uzavírání  nájemních smluv na užívání pozemků pro stánkový ve 
výši při velikosti stánků do 10 m 840- Kč za m2 a při velikosti nad 10 m  400,- Kč za m2 na rok.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 34/03 

2. Pronájem pozemku jako zařízení staveniště - VYVAPLAST, s. r. o.
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 3579/3 jako staveniště při stavbě " Rekonstrukce a přístavba ke 
stávajícím objektům v areálu VYVAPLAST, s. r. o. Turnov za cenu dle projednání. 
(hlasování:6/3/0)

usnesení RM č. 35/03 

3. Prodej pozemku u mateřské školy v Mašově
RM doporučuje ZM schválit odprodej části pozemku parc. č. 20/1. k.ú. Mašov u Turnova o výměře cca 
110 m2 za cenu 500,- Kč/m2 panu Jiřímu Pavlíčkovi, Květinová 1540, Turnov. Podmínkou prodeje bude 
doložení smluvních dohod o získání dalších pozemků na parkovací místa u plánovaného bytového domu 
za mateřskou školou v Mašově.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 36/03 



Zároveň ukládá ing. Koškové, aby při posuzování dokumentace pro územní a stavební řízení posoudila 
dostatečnou vhodnost plochy na parkování z důvodu blízkosti školského zařízení v Mašově. 
(hlasování:9/0/0) 

usnesení RM č. 37/03 

4. Stavební úpravy v městských bytech na náklady nájemníků 
RM souhlasí  se  záměrem uzavírání  dohod o provedení  stavebních  úprav nájemních  bytů  na  náklady 
nájemců. Zároveň požaduje, aby každý konkrétní případ byl předložen na jednání RM s tím, že bude 
zabezpečeno  akceptování  navrhovaných podmínek  požadovaných  odborem správy majetku  a   právní 
řešení celé otázky, zvláště z pohledu vlastnictví investice. 
(hlasování 9/0/0)

  usnesení RM č. 38/03 

5. Finanční vyrovnání půdního bytu v  Nádražní č.p. 1405, Turnov
RM ukládá  odboru správy majetku,  aby hledal  vhodného dalšího nájemníka  a  celý  bod předložil  na 
některé z dalších jednání RM. 
(hlasování: 9/0/0) usnesení RM č. 39/03

6. Přidělení bytu č. 2 v čp. 26 - 5. května Turnov
RM schvaluje přidělení bytu v čp. 26 formou rozhodnutí bytové komise. 
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 40/03

7. pravidla pro přidělování bytů
RM ukládá p. Boháčovi,  předsedovi bytové komise,  do konce dubna předložit  problematiku případné 
úpravy pravidel pro přidělování městských bytů.
( hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 41/03

8. Majetkové řešení v areálu jatek Turnov čp. 1227
RM ukládá odboru správy majetku a Ing. Pekařovi předložit majetkové řešení scelení majetku jatek na 
příští jednání RM. 
( hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 42/03

K bodu č. 4/ Bytové zóny
RM projednala další materiály týkající se bytových zón v Turnově a ukládá odboru rozvoje města na 
příští jednání navrhnout  potřebná konkrétní usnesení, která by vedla k vyjasnění pravidel při přípravě 
investic na tomto území.
(hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 43/03

K bodu č. 5/ Ostatní otázky ORM
1.     Investiční priority  
RM provedla hodnocení  investičních  aktivit  města  stanovených v materiálu  investiční  priority města, 
který byl vypracován v roce 1999.

RM projednala  první  předložený návrh potřebných investičních  akcí  v  budoucím období.  RM v této 
souvislosti  ukládá  odborným  komisím  projednat  na  svých  jednáních  návrhy  potřebných  investic  v 
rozlišení a se zařazením dle priorit. Zároveň schvaluje harmonogram projednání na odborech a odborných 
komisích RM do poloviny dubna, shrnutí na ORM do konce dubna a projednání na RM a v ZM do konce 
května 2003.
( hlasování 9/0/0)

usnesení RM č. 44/03



2. Strategický plán města
RM  ukládá  Ing.  Kanclířovi,  aby  na  březnové  jednání  RM  předložil  materiál  o  otázce  zabezpečení 
strategického plánu města Turnova. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 45/03 

3. Mandátní smlouva při realizace investiční akce rekonstrukce kulturního areálu Střelnice
RM schvaluje úpravu mandátní smlouvy o zabezpečení investičních činností dle návrhu předloženého ze 
strany p. Feštra.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 46/03

4. Ustavení komise RM pro přípravu Regulačního plánu č. 3 - Cetrum města a jmenování členů komise
 RM stanovuje komisi RM pro přípravu Regulačního plánu č. 3 - Centrum města v následujícím složení: 
Ing.  Milan Hejduk, PhDr. Hana Maierová,  Ing.  Jaromír  Pekař,  Ing.  Miroslav Šmiraus,  Ing. Vítězslav 
Sekanina, Ing. Pavel Kanclíř, Ing. Kateřina Košková, Jaromír Mejsnar, Ing. arch. Boris Šonský, Ing. Eva 
Zakouřilová, Ing. Hana Malá, Ludmila Těhníková, p. Vaňátko, René Brož, Ing. Václav Fišer. 
(hlasování: 8/0/0)   

usnesení RM č. 47/03

5. Program obnovy venkova
RM projednala otázku schopnosti  zabezpečení programu obnovy venkova ze strany MÚ Turnov s tím, že 
nejde o povinnost MÚ ze zákona a že přinese doprovodné provozní náklady, hrazené z rozpočtu města.
RM souhlasí s tím, aby odbor rozvoje města zajišťoval tuto agendu pro celou spádovou oblast města z 
důvodu podpory okolních obcí.
(hlasování: 8/0/0)   

usnesení RM č. 48/03

6. Pasáž a alternativní řešení parkoviště
RM vzala na vědomí zprávu o alternativním řešení parkoviště v prostoru pasáže. RM nedoporučuje tuto 
variantu  realizovat  vzhledem k  výši  předpokládaných  nákladů  a  ke  vzniku   zásadních  souvisejících 
problémů. Vzhledem ke zmiňovaným nejasnostem RM ukládá ORM a OSM přerušit činnosti vedoucí k 
zabezpečení demolice a částečné úpravy pasáže.
(hlasování: 5/4/0)

usnesení RM č. 49/03

K bodu č. 6/ Chod MÚ
1. Náklady na státní správu po reformě 
RM vzala na vědomí zprávu ing. Šmirause o příjmech a výdajích na státní správu v roce 2003 s tím, že 
příjmy a výdaje spojené se zajišťováním činností při reformě veřejné správy jsou přibližně podobné.

2.Složení komisí RM
 RM schvaluje :
a) komisi pro rozvoj a správu majetku ve složení:

Ing. Vítězslav Sekanina - předseda
Ing. Milan Hejduk
Ing. Miroslav Šmiraus
Ing. Pavel Kanclíř
Ing. arch. Boris Šonský
Jan Berndt
Petr Cuchý
Ing. Petr Čepický
Ing. Martin Smutný



 RNDr. Otto Jarolímek
Břetislav Jansa
Ing. Petr Chval
František Zikuda
Ing. Eva Zakouřilová
Ludmila Těhníková
Ing. Zdeněk Fišer
Jaromír Mejsnar
Ing. Kateřina Košková

b)schvaluje komisi pro nemocnici ve složení:
MUDr. Martin Hrubý - předseda
Ing. Tomáš Sláma
Ing. Milan Hejduk
Ing. Jaromír Pekař
Miloslav Sedlák
Miroslav Pokorný
Drahomíra Staňková
MUDr. Dobroslav Berndt
MUDr. Aleš Mikl
MUDr. Jiří Tomášek
Josef Kobosil
MUDr. Vladimír Eckert

RM vzala na vědomí:
a) složení Komise pro sociálně právní ochranu:

Mgr. Petra Vlková - předseda
Mgr. Karel Štrincl - zástupce předsedy
Bc. Zdena Flugrová - tajemnice
MUDr. Jana Čepková
Pplk. Vladimír Studnička 
Jindřiška Jindrová

b) složení Komise k projednání přestupků Města Turnov:
Pavel Dědeček - předseda
Alena Cejnarová - zapisovatelka
Eva Hendrychová - zapisovatelka
Ivan Boháč
Zdeněk Hovorka
Iva Kaprasová
Josef Kunetka
Pavel Lichner
Hana Pavlatová
Jan Pelc
Jiří Pražák

(hlasování: 8/0/0)   

usnesení RM č. 50/03

3. Jednací řád RM
RM schvaluje jednací řád RM. 
(hlasování: 8/0/0)   

usnesení RM č. 51/03



4. Byt v čp. 84 a řešení situace při činnostech dopravního odboru  
a) RM schvaluje vyřazení bytu 3 + 1 v čp. 84 z bytového fondu  a jeho využití jako kanceláře MÚ. Dále 
ukládá OSM zajistit změnu užívání bytu na nebytové prostory
b) RM ukládá dopravní komisi předložit na dubnové jednání RM řešení parkování ve Skálově ulici a 
okolí.
(hlasování: 8/0/0)

 usnesení RM č. 52/03

5. Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové 
agendy  s  obcemi  územně  příslušné  k  městu  Turnovu:  Čtveřín,  Frýdštejn,  Holenice,  Hrubá  Skála, 
Jenišovice,  Kacanovy,  Karlovice,  Klokočí,  Kobyly,  Ktová, Lažany,  Loučky,  Malá Skála,  Mírová pod 
Kozákovem,  Modřišice,  Ohrazenice,  Olešnice,  Paceřice,  Pěnčín,  Přepeře,  Příšovice,  Radimovice, 
Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, 
Sychrov, Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Vyskeř, Žďárek, Žehrov.  
( hlasování: 8/0/0 )

usnesení RM č. 53/03

6. Oddávání v roce 2002, 2003
RM projednala informaci o zajišťování oddávání v letech 2002 a 2003. V této souvislosti :
a) schvaluje úpravu výše ošatného dle návrhu 
b) schvaluje režijní poplatek za svatby konané mimo úředně stanovenou svatební místnost ve výši 900,- 
Kč
c) stanovuje za úřední oddávací den  pátek, úřední hodiny na 9.00 - 16.00 a úřední oddávací  místnost síň 
na na radnici, Antonína Dvořáka č.p. 335.
( hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 54/03

K bodu č. 7/ Ostatní
1. Užití městského znaku
RM  ve  smyslu  čl.  IX  vyhlášky  č.  41/1997,  o  používání  městských  symbolů  vyhovuje  žádosti 
Loutkářského  souboru  Na  židli  a  povoluje  užít  městský  znak  na  plakátu  k  13.  ročníku  loutkářské 
přehlídky Turnovský drahokam bez poplatku. 
(hlasování:8/0/0)

usnesení RM č.55/03

2. Civilní služba
RM souhlasí s nástupem jednoho pracovníka plnícího si civilní  službu na ZŠ. Žižkova ul.  s temínem 
nástupu od 1.3.2003 s tím,  že celkový počet  pracovníků plnících si  civilní  službu na této  organizaci 
zůstává nezměněm, tj. dva.
(hlasování:8/0/0) usnesení RM č.56/03

3. Setkání s podnikateli
RM vzala na vědomí informaci z jednání s podnikateli, v této souvislosti ukládá p. Brožovi realizovat 
výběrové  řízení  na  první  dětské  hřiště  dle  metodického  námětu  podle  studie,  která  je  zpracována,  s 
možností variabilního řešení. 
(hlasování: 8/0/0)

 usnesení RM č.57/03

4. odvolání z komisí RM 
RM odvolává z komise pro životní prostředí Mgr. Jirmanovou, dále odvolává Mgr. Matuchu z komise pro 
cestovní ruch.
 (hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.58/03



 5. aktuální situace na Městské policii
RM vzala na vědomí aktuální informaci o personálních otázkách, způsobu řízení a souvisejících dopadech 
na městské policii.  RM v této souvislosti ukládá p. Boháčovi předložit  komplexní informaci a včetně 
návrhů řešení na příští jednání RM. 
(hlasování: 8/0/0 )

usnesení RM č.59/03

V Turnově dne 14. února 2003
 

Ing. Milan Hejduk
starosta

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
     místostarostka     místostarosta


