
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 10. listopadu 2004 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání
1. Dopravní otázky
- odtahy MP, dopravní technika
2. Majetkové otázky
- převod majetku VHS, výkupy u pily,
- výměna Sechovská, ostatní
3. Kronika města 2004 
4. Prevence kriminality
- informace o sdružení
5. MTT s.r.o.
- výroční zpráva za sezónu
6. Odpadové hospodářství
- vyhodnocení opatření, cena 2005
7. Vzdělávací činnost OŽP
8. Otázky ORM
-stavební uzávěry, generel cyklotras,
-dotační a grantová činnost
9. Personální otázky
- mzda Valdštejn,ostatní
10. Ostatní podněty a informace
- hodnocení krajských voleb

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/ Dopravní otázky
1. Odtahová služba
RM bere na vědomí zahájení činností odtahové služby při řešení příslušných dopravních předpisů. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 536/2004

2. Opatření na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
RM souhlasí se změnou odsouhlaseného druhu opatření na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, ve smyslu nákupu mobilního zařízení pro měření rychlosti a evidence projíždějících vozidel.
(hlasování: 6/2/0)

usnesení RM č. 537/2004



3. Nařízení města o cenách jízdného
RM vydává nařízení města č. 12/2004  o maximálních cenách městské hromadné dopravy.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 538/2004

K bodu č. 2/ Majetkové otázky
1. Veřejná zakázka - Rekonstrukce chodníků Husova ul.
RM schvaluje  zahájení  zadávacího  řízení  veřejné zakázky akce  "Rekonstrukce  chodníků Husova ul., 
Turnov" dle předložených podmínek. Jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Vítězslav Sekanina, Jiří 
Vocásek,  Jiří  Procházka,  Ing.  Milan  Hejduk,  Ludmila  Těhníková,  Josef  Kobosil.  Současně  jmenuje 
náhradníky členů komise ve složení:  Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Petr Chval, Jan 
Hobelant, Miroslav Šnajdr, Václav Svatoš.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 539/2004 

2. Majetkové vyrovnání kruhové křižovatky ul. Sobotecká - J. Palacha
RM doporučuje ZM schválit výměnu pozemků dotčených stavbou kruhové křižovatky ul. Sobotecká - J. 
Palacha ve vlastnictví J. Sechovské a spol. /p. p. č. 1818/45 (2893 m2), p. p. č. 1818/41 (375 m2)/ za 
pozemky nad Dioptrou ve vlastnictví města o stejné výměře /p. p. č. 1806/9 (208 m2), p. p. č. 1806/14 
(71 m2), p. p. č. 1813/1 (163 m2) a část p. p. č. 3390/1 (2826 m2)/, vše k.ú. Turnov.
(hlasování: 5/0/2)

usnesení RM č. 540/2004

3. Majetkové vypořádání Koňský trh
RM ukládá připravit kompletní materiál na příští jednání ve smyslu diskuse.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 541/2004 

4. Městská teplárenská Turnov - majetkové uspořádání 
RM doporučuje schválit ZM směnu pozemků část p. č. 2600/162 za část p.č. 3905/34, č. 2600/1 a č. 
2600/161 mezi Městskou teplárenskou Turnov s. r. o. a Městem Turnov, s finančním vyrovnáním 200 tis. 
Kč ze strany MTT, s. r. o.
(hlasování: 8/0/0)    usnesení RM č. 542/2004  

5. Převod majetku do vlastnictví VHS
RM doporučuje ZM schválit  darování  vodohospodářského majetku  kanalizace  a  vodovod Sobotecká, 
Hruštice  -  Károvsko vodohospodářská  část  I.  etapa  a  vodovod Kadeřavec  za  podmínky,  že  všechny 
náklady spojené s převodem majetku uhradí VHS Turnov (poplatky, smlouvy, daně).
(hlasování: 6/1/1)

usnesení RM č. 543/2004

6. Schválení nájemníků pro výstavbu 30 bj. Máchova ul. Turnov
RM schvaluje přidělení bytu pro Lenku Lukešovou - Loukov ve výstavbě 30 bj. Máchova ul., Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 544/2004 

7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - ČESKÝ TELECOM 
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  podle  zákona  č.  151/200  Sb.  o 
telekomunikacích a o změně dalších zákonů v návaznosti na občanský zákoník na pozemcích p. č. 3868 
ost.  pl.,  p. č. 3859/1 ost. pl., k. ú. Turnov a p. č. 948, ost. pl.,  k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města 
Turnova, které jsou dotčeny stavbou ČESKÉHO TELECOMU, a. s. s označením Kotrman, Vesecko čp. 
420, UPS, přípoj., přívod pro zřízení PSTN v délce 82 bm za jednorázovou úhradu 4.100,- Kč.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 545/2004 



8. Plán zimní údržby pro rok 2004-2005
RM  schvaluje  plán  zimní  údržby  místních  komunikací  na  zimní  období   roku  2004-2005  dle 
předloženého návrhu. RM odkládá projednání na příští jednání RM a ukládá text přepracovat ve smyslu 
diskuse města.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 546/2004 

9. Návrh kupní smlouvy na prodej sokolovny na Malém Rohozci 
RM  schvaluje  návrh  kupní  smlouvy  na  prodej  sokolovny  na  Malém  Rohozci  včetně  pozemků  v 
předloženém znění.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 547/2004 

10. Pronájem pozemku - zahrádky
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 731/20  o výměře 518 m2, k. ú. Daliměřice pro paní 
Martinu Tomsovou, Žižkova 2023, Turnov za cenu 2,50 Kč/m2 a zbývající část pozemku parc. č. 731/20 
o výměře 400 m2, k. ú. Daliměřice pro paní Martu Havrdlíkovou, Žižkova 2032, Turnov za cenu 1,- 
Kč/m2.
(hlasování: 8/0/0)            usnesení RM č. 548/2004 

11. Prodloužení smlouvy o pronájmu  - CORAP
RM  schvaluje  prodloužení  smlouvy  o  pronájmu  prostor  k  provozování  reklamních  zařízení  firmě 
Antonín Šrajer - CORAP dle stávajících podmínek o další  2 roky, tj. do 31. 12. 2006.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 549/2004 

12. Chodník u víceúčelového objektu- novostavby v Nádražní ul.  pro investory MUDr. Šídovou a p. 
Sejvala
RM doporučuje odprodej části  pozemkové parcely č. k. 2600/1 k. ú. Turnov za cenu 1500 Kč/m2 v 
maximální výměře 26,7 m2. Součástí ceny bude odhadní cena trvalých porostů na prodávaném pozemku. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 550/2004 

13. Podnájem v ordinaci objektu č. p. 1931
RM schvaluje podnájem dle návrhu pro firmu ANK - DENT, s. r. o.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 551/2004 

14. Podnájem v úřadovně VZP ČR
RM schvaluje podnájem dle návrhu pro Krajskou hospodářskou komoru.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 552/2004 

K bodu č. 3/ Kronika města
Kronika města 2003
RM schvaluje kronikářský zápis za rok 2003 včetně jeho fotodokumentační přílohy.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 553/2004 

K bodu č. 4/ Prevence kriminality
RM přijala informaci o vzniku sdružení REP, jeho činnosti v roce 2004, návrh rozpočtu na rok 2005 a 
plánované činnosti na rok 2005.
(hlasování: 9/0/0)                                   usnesení RM č. 554/2004 



RM schvaluje záměr zahrnout prostředky na činnost sdružení REP ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu města 
na rok 2005 a ukládá p. Šlamborovi předložit do konce června 2005 zprávu o průběhu činnosti sdružení. 
(hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 555/2004 

RM ukládá p. Šlamborovi připravit pro rok 2005 další projekty pro prevenci kriminality se zaměřením na 
primární prevenci.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 556/2004 

RM schvaluje priority prevence kriminality pro rok 2005 navržené komisí pro prevenci kriminality.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 557/2004

K bodu č. 5/ MTT, s. r. o.
Jednání valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o.
RM jako valná hromada Městské teplárenské Turnov, s. r. o. schvaluje:
1) Výroční zprávu 2003/2004, včetně účetní uzávěrky
2) Závěry auditu hospodářského roku 2003/2004
3) Vypořádání zisku ve výši 1.131.063,- Kč dle přiloženého návrhu.
4) Rozšíření činnosti o koncesi konkrétního  názvu dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 558/2004 

K bodu č. 6/ Odpadové hospodářství
RM se seznámila a bere na vědomí informace o vyhodnocení úsporných opatření zavedených od 1. 2. 
2004 na sběrných dvorech.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 559/2004 

RM bere na vědomí informace o stavu výběru plateb poplatku za odpady v roce 2003 a 2004 a schvaluje 
navržený způsob vymáhání nezaplacených poplatků.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 560/2004 

RM  souhlasí  se  změnou  zvýšení  poplatku  při  pozdních  platbách  dle  návrhu  OŽP  a  ukládá  OŽP 
pokračovat ve vymáhání nezaplacených poplatků.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 561/2004 

RM bere na vědomí informace o rozšíření sběru separovaných odpadů ve městě.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 562/2004

RM  ukládá  OŽP  a  TST,  s.  r.  o.  předložit  koncepční  materiál  vedoucí  ke  snížení  celkové  ztráty  z 
provozování odpadového hospodářství z pohledu rozpočtu Města Turnova.  (hlasování: 6/0/2)

usnesení RM č. 563/2004 

RM projednala otázku provozu sběrných dvorů a ukládá OŽP a TST s.r.o. zpracovat analytický materiál 
o  návrhu  konečného  počtu  dvorů  z  pohledu  finančních  nákladů,  celkových  rizik,  kvality  nabídky 
likvidace všech druhů odpadů, kvality obsluhy, komfortu pro obyvatele města, atd.  a ukládá komisi pro 
ŽP tento projekt předjednat před jednáním RM. 
(hlasování: 5/3/1)

usnesení RM č. 564/2004 



RM bere na vědomí informace o likvidaci dřevní hmoty a ukládá komisi pro životní prostředí, OŽP a 
TST, s. r. o. předložit konečné řešení ke schválení RM.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 565/2004

RM bere na vědomí informace o finančních  nákladech na odpady do 30. 9. 2004 a souhlasí s navrženým 
zvýšením poplatku za odpady na 500,- Kč /osobu od 1. 1. 2005 a ukládá OŽP  předložit tento návrh na 
listopadové jednání ZM.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 566/2004
 

K bodu č. 7/ Vzdělávací činnost OŽP v roce 2005
RM souhlasí s plánem ekologické výchovy na rok 2005.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 567/2004 

K bodu č. 8/ Otázky ORM
1. Generel cyklotras a tras bezmotorové dopravy na území Turnova
RM schvaluje předložený koncept řešení Generelu cyklotras a tras bezmotorové dopravy v Turnově a 
ukládá ORM vypracování jeho čistopisu zpracovatelem v termínu dle SOD. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 568/2004 

2. Cyklistický vnější městský okruh
RM v této souvislosti ukládá OCR vyznačit v terénu vnější městský cyklistický okruh a zajistit na něj 
vhodnou formou propagaci. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.  569/2004 

3. Projekt Pojizerské cyklotrasy
RM souhlasí s tím, aby nositelem projektu  "Pojizerská cyklotrasa" bylo za okolní obce Město Turnov.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 570/2004 

RM  ukládá  vedení  města  projednat  finanční  a  organizační  zapojení  Libereckého  kraje  do  projektu 
"Pojizerská cyklotrasa" a v této souvislosti ukládá odboru rozvoje města,  aby pokračoval na přípravě 
projektu tak, aby mohl být předložen v roce 2006 v rámci Společného regionálního operačního programu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 571/2004 

4. Výjimky ze stavební uzávěry
RM uděluje  vyjímku  ze  stavební  uzávěry z  Nařízení  města  č.  7/2004 o stavební  uzávěře  (na  území 
vodního zdroje Dolánky) pro "Rekonstrukci objektu bývalé Sokolovny na Malém Rohozci" na pozemcích 
p. č. 13/1 a 52/2 v k. ú. Malý Rohozec, za účelem využití objektu na kulturní a společenské akce.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 572/2004 
5. Projednání zrušení nařízení města o stavebních uzávěrách
RM neschvaluje zrušení nařízení města č. 4/2004, 5/2004 a 7/2004 o stavebních uzávěrách na základě 
výzvy Krajského úřadu Libereckého kraje.
(hlasování: 5/1/3)

usnesení RM č. 573/2004 



6. Dotační a grantová činnost
RM  bere  na  vědomí  informaci  o  přípravě  projektů  pro  čerpání  financí  z  národních  a  evropských 
programů. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 574/2004 

RM ukládá vedení města, aby po dohodě s příslušnými vedoucími odborů vymezilo realizační týmy pro 
jednotlivé investiční priority v dlouhodobém (nad 7 let), střednědobém (2-7 let) a krátkodobém (do 2 let) 
horizontu. Návrh předloží na lednové zasedání RM.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 575/2004 

RM  ukládá  Ing.  Hejdukovi,  aby  připravil  investiční  priority  v  rozdělení  dlouhodobé  (nad  7  let), 
střednědobé (2-7 let) , krátkodobé (do 2 let).  Tyto priority budou vymezeny s ohledem na finanční a 
personální  možnosti  Města  Turnova.  Tyto  priority  budou  v  souladu  se  schválenými  Investičními 
prioritami Města Turnova (usnesení ZM 70/03) a Strategickým plánem Města Turnova (usnesení ZM 
178/2004).
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 576/2004 

RM ukládá Mgr. Stojkové a p. Těhníkové zajistit  do podpisu  smlouvy o přidělení dotace, v případě 
vyrozumění  o  jejím  poskytnutí,  všechny  podklady  dle  podmínek  grantové  smlouvy  na  projekt  "ZŠ 
Turnov, Skálova 600, OPLÁŠTĚNÍ TĚLOCVIČNY".
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 577/2004 

RM souhlasí s navrženým realizačním týmem projektu "Kongresové centrum Střelnice"- viz příloha č. 1.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 578/2004

RM ukládá manažerovi projektu "Kongresové centrum Střelnice", Ing. Kanclířovi, zabezpečit do podpisu 
smlouvy  s  MMR  o  přidělení  dotace,  v  případě  vyrozumění  o  jejím  přidělení,  všechny  požadavky 
nezbytné k podpisu smlouvy - (viz příloha č. 2).
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 579/2004

RM ukládá vedení města  zajistit  podporu projektu "Integrovaný přestupní uzel veřejné a individuální 
dopravy  a  nádraží  ČD" ze  strany Libereckého  kraje  a  v  této  souvislosti  ukládá  odboru  dopravy ve 
spolupráci s odborem rozvoje města pokračovat na přípravě projektu  tak, aby žádost o dotaci mohla být 
předložena v roce 2007. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 580/2004 

K bodu č. 9/ Personální otázky
Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Hrad Valdštejn
RM schvaluje navrhovaný plat ředitelce příspěvkové organizace Hrad Valdštejn.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 581/2004 

Posouzení práce jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o.
RM ve smyslu pravidel pro výběrová řízení a závěrů hodnotící komise potvrzuje p. Jiřího Veleho ve 
funkci jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. na další období 2004 - 2008 se zpětnou  platností od 1. 
září 2004.
(hlasování: 9/0/0)                                  usnesení RM č. 582/2004 



K bodu č. 10/ Ostatní podněty a informace
Řešení havárie anezteziologického přístroje
RM souhlasí s pořízením uvedených přístrojů pro Městskou nemocnici  Turnov a doporučuje v rámci 
rozpočtových úprav zabezpečit částečnou dotaci na nákup přístroje.
(hlasování: 7/0/2)

usnesení RM č. 583/2004 

Členství v kulturní komisi
RM schvaluje za člena kulturní komise Mgr. Evu Kadlecovou.
(hlasování: 8/1/0)

usnesení RM č. 584/2004 

V Turnově dne 15. listopadu 2004

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
      starosta      místostarostka


