
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 11. srpna 2004 

Omluveni:  MUDr.  Eckert,  Mgr.  Haken,  RNDr.  Jarolímek,  dále  přítomni  všichni  členové RM dle 
prezenční listiny

Program jednání:
1. Prohlídka staveb
- 30 b.j., archiv, Sobotecká, atd.
2. Investiční aktivita 2005
- projekty, investice, opravy
3. Ostatní otázky OSM
- VŘ  H.A.C.C.P. , ostatní
4. Zadání sport. areálu
5.Otázky OŽP
- činnost odboru mimo odpadů
6. Rozpočtové a finanční řízení
- konečný návrh
7. Ostatní informace a podněty
 - finanční otázky, 

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/ Prohlídka staveb

K bodu č. 2/ Investiční aktivita 2005
1. Odbor finanční
RM bere na vědomí finanční možnosti Města Turnov v roce 2005 v oblasti investic.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 423/2004 

2. Odbor rozvoje města
Návrh plánu realizace investic, zpracování územně plánovací dokumentace aprojektové dokumentace 
na rok 2005
RM bere na vědomí návrh plánu realizace investic, zpracování územně plánovací dokumentace  a 
projektové dokumentace na rok 2005.
(hlasování: 6/0/0 )

usnesení RM č. 424/2004



Výjimky ze stavební uzávěry
RM souhlasí  s  udělením výjimky  ze  stavební  uzávěry  pro  "Novostavbu rodinného domu na  st. 
pozemku č. 110 v k. ú. Turnov", za podmínky sepsání kupní smlouvy s žadatelem na odprodej jeho 
části pozemku na budoucí městskou komunikaci pro pěší před jejím  vydáním. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 425/2004 

RM souhlasí s udělením  výjimky ze stavební uzávěry pro "Rozšíření bufetu TRIOLAN, Palackého 
216, Turnov"
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 426/2004 

RM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry pro "Vestavbu a dostavbu ocelové haly na st. pozemku č. 
814 v k. ú. Daliměřice".
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 427/2004
 

RM  souhlasí  s  udělením  výjimky  ze  stavební  uzávěry  pro  "Novostavbu  rodinného  domu  na  st. 
pozemku č 573 v k. ú. Turnov". 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 428/2004

Bytové zóny  - Investiční aktivita  2005 - návrh dalších etap
RM ukládá připravit projekčně navrženou Etapu A, B, C, D, v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko, 
včetně výkazů výměr a inženýrské činnosti pro stavební povolení a dořešit vyřešení majetkoprávních 
vztahů.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 429/2004 

RM ukládá ORM řešit jako prioritní navržené etapy A,D. V této souvislosti vyřešit do konce roku 
majetkové vztahy s vlastníky pozemků na komunikace, kde ukládá v případě nedohody o odkoupení 
majetku realizovat institut vyvlastnění.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 430/2004 

3. Odbor správy majetku
Přehled investičních akcí pro rok 2005
RM bere na vědomí výčet akcí připravovaných pro rok 2005 a stav jejich připravenosti k realizaci.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 431/2004 

4. Odbor dopravní
Přehled investičních akcí pro rok 2005
RM doporučuje ZM schválit v rozpočtu finanční prostředky na studii řešení a zabezpečení územního 
rozhodnutí integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 432/2004 

RM  doporučuje ZM schválit v rozpočtu finanční prostředky na kruhovou křižovatku ulic Husova, 
Kinského, 5 května.  Současně ukládá ing. Borovičkovi  prověřit  stav inženýrských sítí  v prostoru, 
včetně zhodnocení náročnosti případných opatření. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 433/2004 



K bodu č. 3/Ostatní otázky OSM
1. Komunikace Vazovec, Mokřiny, Mezi lávkami v Dolánkách
RM  schvaluje  v  roce  2004  k  realizaci  komunikaci  části  komunikace  ve  Vazovci  a  opravy 
nejnutnějších  úseků  na  Mokřiny  dle  projednaného  rozsahu  v  RM.  RM  ukládá  ing.  Hejdukovi 
odsouhlasit zahájení realizace v měsíci září v případě příznivé situace v rozpočtu města.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 434/2004 

2. Nempra, s. r. o. - úprava majetkového vypořádání
RM doporučuje  ZM schválit   prodej  teplovodů,  které  zajišťují  rozvod a  distribuci  tepla  v  areálu 
Městské nemocnice Turnova a domova důchodců společností Nempra, s. r. o., 28. října 1000, Turnov, 
za kupní cenu 200,- tis. Kč s možností splátek na 2 roky.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 435/2004 

K bodu č. 4/Zadání sportovního areálu
RM  ukládá  Ing.  Kanclířovi  zabezpečit  úpravu  studie  řešení  sportovního  areálu  ve  smyslu 
předloženého materiálu a předložit její konečnou verzi ke schválení nejdéle do konce října 2004.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 436/2004

K bodu č. 5/ Otázky OŽP
Činnost odboru životního prostředí v roce 2004 
RM  se  seznámila  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti  odboru  životního  prostředí  2004.  V  této 
souvislosti ukládá ing. Šípošové předložit na říjnové jednání RM plán průběžné celoroční ekologické 
výchovy ve smyslu  diskusí  na RM. Současně ukládá  ing.  Šípošové a  ing.  Šmirausovi  zabezpečit 
posílení  státní  správy  na  úseku  vodního  hospodářství  z  důvodu  předpokládaných  investic 
odkanalizování rozsáhlých území a aktuální potřeby ochrany životního prostředí.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 437/2004 

RM bere na vědomí plán akcí navržených do konce roku 2004 a na rok 2005.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 438/2004 

K bodu č. 6/ Rozpočtové a finanční řízení
Rozpočtová pravidla města
RM projednala rozpočtová pravidla a ukládá ing. Pekařovi předložit konečnou verzi ke schválení ZM.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 439/2004 

Přezkoumání hospodaření města
RM schvaluje, aby přezkoumání hospodaření města za rok 2004 provedl KÚLK.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 440/2004 

K bodu č. 7/Ostatní informace a podněty
Výběrové řízení  - zpracování H. A. C. C. P.
RM schvaluje výsledek výběrového řízení  na zpracování  systému H. A. C. C. P.,  kde pro školní 
jídelny mateřských a základních škol zvítězila firma Zdravotní ústav Liberec a pro stravovací provoz 
městské nemocnice zvítězila firma HASAP Gastro Consulting, s. r. o. Praha.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 441/2004 



Nařízení města o maximálních cenách jízdného MHD ve městě Turnov
RM vydává Nařízení  města  Turnova č.  11/2004 O maximálních  cenách jízdného MHD ve městě 
Turnov.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 442/2004 

Vyhlášení poptávkového řízení na dodání městského kamerového systému
RM schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na dodání městského kamerového systému a jmenuje 
komisi pro poptávkové řízení na MKS ve složení: Ing. Hejduk, Mgr. Frič, p. Dědeček, p. Kobosil, p. 
Boháč, p. Šlambora.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 443/2004   

Vyřazení DDHM
RM souhlasí s vyřazením DDHM v MŠ Alešova ulice podle předloženého návrhu. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 444/2004

 
Podnájem nebytových prostor
RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na podnájem bufetu v Domově důchodců Pohoda paní 
Ladislavě Zikmundové, bytem Bukovina 85, 511 01 Turnov, na dobu neurčitou, cena podnájmu 1,- 
Kč.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 445/2004

 
V Turnově dne 18. srpna 2004

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová       
                     starosta                  místostarostka


