
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 22. ledna 2003 

Nepřítomen: Mgr. Petr Haken 
 Přítomni: ostatní členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Majetkové otázky

- hřiště gymnázium, III. ZŠ, ostatní
2. Mzdové otázky ředitelů škol
3. Chod MÚ, reforma

- informace
4. Nadace a investice

- aktuální informace, diskuze
5. Finanční otázky

- limity, diskuze o rozpočtu
6. Ostatní 

- informace a podněty

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/ Majetkové otázky
1. Hřiště gymnázium

RM  schvaluje  vypsání  výběrového  řízení  na  dodavatele  stavby  "Školní  hřiště  Gymnázium 
Turnov"  a  jmenuje  výběrovou  komisi  ve  složení:  Mgr.  Bárta,  Mgr.  Frič,  p.  Vele,  p.  Těhníková,  p. 
Kobosil, Ing. Hejduk, Ing. Sekanina, PhDr. Svobodová, Mgr. Vávra. 

RM ukládá v této  souvislosti  p.  Brožovi projednat  s  ředitelem gymnázia  zavedení  obdobného 
režimu sportování veřejnosti jako na jiných školních hřištích v Turnově.
(hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 14/03

2. Výtah v čp. 72, Skálova ulice
RM  vzala  na  vědomí  přednesenou  zprávu  z  výběrové  komise  pro  výběr  realizační  firmy  na 

výstavbu výtahu v čp. 72, Skálova ulice a schvaluje nejvhodnější nabídku podanou firmou VYTSERVIS, 
s.r.o., Jablonec nad Nisou. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 15/03

K bodu č. 2/ Mzdové otázky ředitelů škol a předškolních zařízení
1. Stanovení platových náležitostí ředitelům škol a předškolních zařízení

RM  schvaluje  navrhovanou  výši  mezd  u  ředitelek  mateřských  škol  a  ředitelů  dalších  škol  a 
školských zařízení dle návrhu včetně dvou drobných úprav s účinností od 1. ledna 2003. (hlasování 8/0/0) 

usnesení RM č. 16/03



 RM ukládá Ing. Pekařovi, aby na příští RM zpracoval systém stanovení odměn u těchto ředitelů 
na rok 2003 ve smyslu diskuze na jednání RM. (hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 17/03
 

2. Pohledávky vůči Obci Všeň za úhradu žáků obce, kteří jsou umístěni v základních školách v Turnově
RM projednala vzniklé dlužné částky ze strany Obce Všeň a způsob jejich vymáhání. RM ukládá 

Ing. Pekařovi, aby se v termínu do 15. února opětovně pokusil se starostou obce Všeň uzavřít písemnou 
dohodu o způsobu uhrazení  dané částky,  včetně uznání  všech ostatních dluhů, které Obec Všeň vůči 
Městu Turnovu má.

 Pokud nebude ve stanoveném termínu zmiňovaná dohoda uzavřena, ukládá RM p. Brožovi, aby 
pokračoval ve standardním procesu vymáhání pohledávek, tedy na vysouzené částky aby byl zabezpečen 
výkon exekuce a na zbylé podána žaloba. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 18/03

K bodu č. 3/ Chod MÚ, reforma
RM ukládá p. tajemníkovi předložit  při projednávání rozpočtu stručný přehled o nákladech na 

státní správu a příjmech vzniklých v rámci reformy veřejné správy pro rok 2003. (hlasování 8/0/0)
usnesení RM č. 19/03

K bodu č. 4/ Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji a investice
RM projednala otázku financování rozestavěných investic a v této souvislosti ukládá: 

1. Ing. Kanclířovi předložit po ukončení výběrového řízení k projednání a odsouhlasení naklady 
na vnitřní vybavení smuteční síně včetně ozvučení s tím, že budou hledány možnosti finančních úspor a 
spolufinancování,

2. Ing.  Kanclířovi  po  schválení  rozpočtu  města  opětovně  předložit  konkretizovanou  otázku 
financování, dostavby a zprovoznění smuteční síně včetně investičních celků, které jsou v současné době 
zahrnuty do řešení areálu Střelnice, 

3. p.  Feštrovi  a  Ing.  Kanclířovi  pozastavit  projektové  činnosti  v  areálu  Střelnice  do  vyřešení 
financování kromě projekčního řešení nezbytných prací k zabezpečení staveniště,

4. p. Feštrovi a Ing. Kanclířovi předložit nejdéle na dubnové jednání RM  zprávu o současném 
stavu při výstavbě areálu Střelnice a možných dalších postupech řešení vzniklé situace. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 20/03

K bodu č. 5/ Finanční otázky 
RM  odkládá  projednání  limitu  hrubých  mezd  a  limity  pracovníků  městských  příspěvkových 

organizací na příští jednání RM. Zároveň ukládá paní Staňkové a Ing. Pekařovi doplnit materiál o další 
vstupní informace dle projednání a o případné závěry a doporučení,  s cílem hledat výhodnější  formy 
finančního řízení městského systému. 
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 21/03

V Turnově dne 27. ledna 2003

                                                                           Ing. Milan Hejduk
                                                                                  starosta

                                 PhDr. Hana Maierová                                           Ing. Jaromír Pekař
                                       místostarostka                                                     místostarosta


