
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 14. července 2004 

Omluven Mgr. Haken , dále přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Kontrola usnesení RM
2. Finanční otázky
- příspěvkové organizace, limity, ostatní
3. Rozpočtová pravidla města
- diskuse o zadání, základní východiska
4. Otázky ORM
- průběh a financování Sobotecké ul.,
- výjimky ze stavební uzávěry, ostatní,
- Střelnice a Maškova zahrada- stav příprav
- Ontex, bytové zóny
5. Vzdělávací centrum, v.o.s
- aktuální informace, chod organizace
6. Sociální otázky - strukturální fondy
7. Majetkové otázky
8. Spisová služby na radnici
- základní východiska
9. Ostatní podněty a informace
- MP - VŘ, komise pro prevenci kriminality
- personální otázky, ostatní
- program na zlepšení kvality ovzduší

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/ Kontrola usnesení RM
RM projednala kontrolu plnění svých usnesení a ruší usnesení RM 50/98, 
RM 318/02, RM 177/03, RM 190/03, RM 229/03, RM 482/03, RM 5/04, 
RM 82/04 a RM 411/03.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 374/2004



K bodu č. 2/ Finanční otázky
1. Odvod zřizovateli
RM ukládá příspěvkové organizaci  Mateřská škola  Turnov, J.  Palacha 1931, okres Semily odvod 
zřizovateli ve výši 50 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků na potřebné investiční výdaje.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 375/2004

RM ukládá příspěvkové organizaci Pomocná škola při Dětském centru Turnov, Kosmonautů 1641, 
okres Semily odvod zřizovateli  ve výši 56 160,-  Kč z důvodu přesunu finančních prostředků na 
potřebné investiční výdaje.
(hlasování: 7/0/0 )

usnesení RM č. 376/2004

2. Limity a sledované ukazatele příspěvkových organizací
RM schvaluje zvýšení  limitu na občerstvení a dary na rok 2004 příspěvkové organizaci Základní 
škola Turnov, ul. 28. října 18, okres Semily na 13 tis. Kč.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 377/2004

RM schvaluje  příspěvkové  organizaci  Městská  knihovna  Antonína  Marka  Turnov  zvýšení  limitu 
pracovníků  na  rok  2004 na  7,15  prac.  úvazků,  limitu  hrubých mezd  na  1326 tis.  Kč,  sledované 
ukazatele nákup zboží ve výši 300 tis. Kč a tržby za prodané zboží ve výši 300 tis. Kč . 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 378/2004

RM  schvaluje  příspěvkové  organizaci  Waldorfská  mateřská  škola  Turnov,  Hruborohozecká  323, 
okres Semily na rok 2004 snížení sledovaného ukazatele spotřeba energie na částku 375 tis.  Kč a 
navýšení spotřeby materiálu na částku 445 tis. Kč.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 379/2004

3. Použití investičního fondu- Hrad Valdštejn
RM schvaluje  příspěvkové  organizaci  HRAD VALDŠTEJN použití  investičního  fondu  na  nákup 
movitých věcí dle usnesení RM 303/2004.
(hlasování:7/0/0 )

usnesení RM č. 380/2004 

4. Příkazce operací - doplnění
RM  schvaluje  paní  Hanu  Hatašovou  příkazcem  operací  u  odvodů  do  státního  rozpočtu,  a  to  u 
nesprávně  vyplacených  jednorázových  a  opakovaných  dávek  sociální  péče,  jednorázových  a 
opakovaných sociálních příspěvků, vymoženého výživného a splátek bezúročných půjček převzatých 
z okresních úřadů.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 381/2004

5. Darování knih
RM schvaluje dar organizaci Městské knihovně  Antonína Marka Turnov ve formě vydané knihy o 
Turnově v hodnotě 
10 076 Kč.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 382/2004



K bodu č. 3/ Rozpočtová pravidla a finanční řízení
RM ukládá Ing. Pekařovi doplnit a upravit navržený materiál o projednané zadání řešení zásadních 
otázek a konečnou verzi předložit na příští jednání ke schválení.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 383/2004

K bodu č. 4/ Otázky ORM
1. Rekonstrukce Sobotecké ulice, průběh výstavby, finanční rozbor
RM  bere  na  vědomí  zprávu  o  průběhu  akce  “Rekonstrukce  Sobotecké  ulice”  včetně  finančního 
rozboru této akce.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 384/2004 

RM ukládá odboru  ORM zajistit  v rámci rekonstrukce Sobotecké ulice opravu opěrné zdi kolem 
Stebenky ze Sobotecké ulice na Koňský trh dle přiložené nabídky firmy Zikuda.
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 385/2004 

2. Výjimky ze stavební uzávěry
RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro "Stavební úpravy objektu č.p. 391 Na Lukách, Turnov".
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 386/2004

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro "Dočasné umístění tří typizovaných kůlen v zahradě 
domu č.p. 131 v Jiráskově ulici, Turnov".
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 387/2004 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro "Novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 3156/4 
v k. ú. Turnov" za podmínky, že bude  vedení vodovodní a kanalizační přípojky umístěno do ploch 
komunikací podle Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny.
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 388/2004 

RM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry pro "Novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 631/2 
v k. ú. Malý Rohozec".
(hlasování: 5/2/1)

usnesení RM č. 389/2004 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro akci "Rekonstrukce řeznictví ve Skálově ulici čp. 69" 
pro firmu Stavo Trade, s. r. o. Hodkovice nad Mohelkou.

(hlasování: 8/0/0)
usnesení RM č. 390/2004 

3. Kongresové centrum Střelnice
RM bere na vědomí zprávu o průběhu příprav žádosti Kongresového centra Střelnice.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 391/2004 

RM souhlasí se zahájením úpravy stavebního projektu Kongresového centra Střelnice od září 2004, 
tedy ještě před rozhodnutím o přiznání  dotace od MMR.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 392/2004



4. Projednání žádosti o odkoupení pozemku Města firmou Ontex CZ, s. r. o.
RM schvaluje  záměr prodeje pozemku p. č. 695/11 v k. ú. Daliměřice  v rozsahu dle návrhu. RM 
ukládá OSM dostatečně zveřejnit prodej s podmínkami: minimální cena 1000,- Kč/m2, akceptování 
rizik a podmínek vyplývajících z projednání územně plánovacích dokumentací, vzdání se restitučních 
nároků Walderode. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 393/2004 

5. Bytové zóny - Směna části pozemku ppč. 2875 v lokalitě Hruštice, Károvsko
RM  schvaluje  směnu  pozemku  pp.  č.  2875  v  k.  ú.  Turnov,  v  lokalitě  Hruštice,  Károvsko,  ve 
vlastnictví  pana  Aleše  Svobody  a  paní  Jany  Hrazdírové,  dle  varianty  I.  Rozdíl  v  hodnotě 
směňovaných pozemků doplatí výše uvedení vlastníci na základě upřesnění geometrickým plánem a 
po podpisu směnné smlouvy na bankovní účet Města Turnov. Geometrický plán na odměření části 
pozemku ppč. 2875 uhradí výše uvedení vlastníci, geometrický plán na odměření parcel z městských 
pozemků uhradí Město Turnov.  
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 394/2004 

K bodu č. 5/ Vzdělávací centrum Turnov, v. o. s.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s. za jarní semestr 2004.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 395/2004 

K bodu č. 6/ Sociální otázky - strukturální fondy
RM bere na vědomí informaci o průběhu přípravy projektu  "Vzděláváním k pracovnímu zařazení" a 
souhlasí s poskytnutím příspěvku na zabezpečení přípravných činností ve výši 50 tis. Kč.
(hlasování: 5/1/2)

usnesení RM č. 396/2004 

K bodu č. 7/Majetkové otázky
1. Výběrové řízení - schválení dodavatele akce "Chodník Bezručova - Palackého ul. Turnov"
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce "Chodník Bezručova - Palackého ul. 
Turnov", kde zvítězila firma Zikuda Turnov. RM souhlasí s odkladem platby do příštího roku, pokud 
nebude částka zahrnuta v rozpočtových změnách 2004. 
(hlasování:  7/0/1)

usnesení RM č. 397/2004 

2. Výběrové řízení - schválení dodavatele akce "Centrální sterilizace Městské nemocnice Turnov"
RM  schvaluje  výsledek  výběrového  řízení  na  projektanta  akce  "Centrální  sterilizace  Městská 
nemocnice  Turnov",  kde  zvítězila  firma  BMT  a.  s.,  Brno.  RM  zároveň  schvaluje  zahájení 
projektových prací.
(hlasování: 5/3/0) usnesení RM č. 398/2004 

3. Schválení nájemníků pro výstavbu 30 bj. Máchova ul. Turnov
RM schvaluje přidělení bytu pro D. Votrubcovou - Vesec, G. Hájkovou - Semily, 
K. Maryškovou - Koberovy, ve výstavbě 30 bj. Máchova ul. Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 399/2004

4.  Technické služby Turnov, s. r. o. - základní smlouva
RM v současné době nedoporučuje rozpočtovou změnu ve výši 900 tis.  Kč na úhradu nákladů ze 
základní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Technickými službami Turnov, s. r. o. z důvodu 
změny sazby DPH a zvýšených nákladů na zimní údržbu. 
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 400/2004  



5.  Prodej bytů - žádost o schválení splátkového kalendáře
RM neschvaluje splátkový kalendář na úhradu dlužných poplatků z prodlení paní D. Fišerové a Z. 
Adamcovi od 1. 8. 2004 na dobu 18 měsíců.
(hlasování: 5/1/2)

usnesení RM č. 401/2004 

6. Prodej pozemku v ul.  Nádražní - parkování pro víceúčelový objekt na p. p. č. 2600/168, k. ú. 
Turnov   
RM nesouhlasí s prodejem další části pozemku parc. č. 2600/1, k. ú. Turnov pro potřeby umístění 
parkovacích stání při výstavbě plánovaného Víceúčelového objektu v Nádražní ulici, Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 402/2004

7.  Prodej pozemků u obchodního domu Vesna, Havlíčkovo náměstí, Turnov
RM nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 146/13, 1461/4, 3877/6 a 1455, k. ú. Turnov z důvodu 
dosud neschváleného regulačního plánu centra města. 
(hlasování: 5/3/0)

usnesení RM č. 403/2004 
  
8. Prodej sokolovny na Malém Rohozci
RM doporučuje ZM schválit prodej sokolovny na Malém Rohozci včetně pozemků st. p. č. 13/1 a p. 
č. 52/2, k. ú. Malý Rohozec za cenu 40 tis. Kč.
(hlasování: 7/0/1)                      

usnesení RM č. 404/2004 

9. Prodej pozemku v ul. Komenského, Turnov  
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 732/8 ost. pl. o výměře 54 m2, k. ú. Turnov za 
cenu 350,- Kč/m2. 
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 405/2004 

10. Pronájem pozemku u řadových domů v Terronské ulici, Turnov
RM neschvaluje  pronájem části  pozemku  parc.  č.  864/1,  k.  ú.  Turnov  jako  zahrádky  majitelům 
řadových rodinných domů v Terronské ul. v Turnově za cenu 2,- Kč/m2/rok.  
(hlasování: 6/0/2)

usnesení RM č. 406/2004 
  
11. Pronájem pozemku z důvodu zařízení staveniště
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3390/1, k. ú. Turnov pro firmu BETONSTAV, a. s., 
Teplice z důvodu zařízení staveniště za cenu dle návrhu. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 407/2004 

12. Pronájem pozemku v Bezručově ulici
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2634/1, k. ú. Turnov pro pana Daniela Tomeše k 
umístění novinového stánku za cenu 840,- Kč/m2/rok.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 408/2004 

13. Výpůjčka movitých věcí
RM schvaluje výpůjčku movitého majetku (satelitní přijímač) pro pana Ivana Boháče.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 409/2004



14.  Pronájem movitých věcí pro Technické služby Turnov, s. r. o.
RM schvaluje nájem movitých věcí pro Technické služby Turnov, s. r. o. za roční nájemné ve výši 
4.000,- Kč za ekologické WC a 9.000,- Kč za nábytek v Mariánské kapli.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 410/2004

15. Nájem movitých věcí na Šetřilovsku 
RM schvaluje nájem movitých věcí pro Oldřicha Tomáška dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 411/2004 

16. Zábor veřejného prostranství na občerstvení  v Dolánkách - zpráva
RM bere na vědomí zprávu OSM o pronájmu veřejného prostranství v Dolánkách Janu Fajtovi. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 412/2004 

17. Pronájem bytu v č. p. 280, Hluboká ulice
RM  schvaluje  dohodu  o  mimosoudním  vyrovnání  sporu  dle  návrhu  právního  zástupce  paní 
Radoušové.
(hlasování: 5/2/1) usnesení RM č. 413/2004

 
K bodu č. 8/ Spisová služba na radnici
RM schvaluje záměr zavedení elektronické spisové služby na MěÚ v roce 2005, pokud bude potřebná 
částka schválena v rozpočtu na příští rok a výběrové řízení prokáže kvalitu nabízených produktů.
(hlasování: 5/0/3 )

usnesení RM č. 414/2004 

K bodu č. 9/ Ostatní
Zřízení komise RM pro prevenci kriminality
RM schvaluje zřízení komise pro prevenci kriminality a jmenuje do této skupiny: pplk. V. Studničku, 
Mgr.  Z.  Flugrovou,  I.  Boháče,  P.  Dědečka,  B.  Šlamboru  a  Dis.  M.  Kosovou,   npor.  Mgr.  M. 
Drahoňovský, Mgr. J. Frič, S. Nožička, R. Brož. 
(hlasování: 8/0/0).

usnesení RM č. 415/2004 

RM ukládá B. Šlamborovi předložit v termínu do 30. 9. 2004 koncepci práce skupiny na další období, 
její součástí musí být analýza finančních prostředků, organizace, materiální zabezpečení a personální 
zabezpečení prevence kriminality.
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 416/2004 

Informace o postupu prací na Programu ke zlepšení kvality ovzduší pro město Turnov a obce Čtveřín, 
Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín a Vlastibořice
RM bere na vědomí informace o postupu prací na Programu ke zlepšení kvality ovzduší pro město 
Turnov  a  obce  Čtveřín,  Ohrazenice,  Paceřice,  Pěnčín  a  Vlastibořice  a  schvaluje  složení  řídícího 
výboru  s doplněním o zástupce komise životního prostředí  dle návrhu.
(hlasování: 5/3/0)

usnesení RM č. 417/2004 

Odvolání členů komise, jmenování členky komise
RM uvolňuje s účinností od 1. 8. 2004 Mgr. Zdeňka Vavřicha a Mgr. Jaroslava Drbohlava z komise 
pro výchovu a vzdělávání. Zároveň jmenuje Mgr. Jaroslavu Štoudkovou členkou komise pro výchovu 
a vzdělávání ke dni 1. 8. 2004.
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 418/2004



Stanovení platu řediteli ZŠ Turnov, 28. října 18, okres Semily
RM schvaluje řediteli Základní školy Turnov, 28. října 18, okres Semily, s účinností od 1. 8. 2004 
výši měsíčního platu dle návrhu B.
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 419/2004

Valdštejn - personální záležitosti
RM ve smyslu "Pravidel pro výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků organizací zřizovaných 
Městem Turnov  a  vedoucích  pracovníků  MěÚ" schvaluje  vyhlášení  výběrového  řízení  na  funkci 
ředitele příspěvkové organizace Hrad Valdštejn s nástupem od 1. 1. 2005 a pověřuje Ing. Chlupovou 
organizací tohoto výběrového řízení.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 420/2004
 

Oprávnění k podnikání
RM   ukládá  p.  Hozdeckému  zajistit  získání  živnostenských  listů  pro  Město  Turnov  na  činnosti 
provozované v informačním centru, tedy specializovaný maloobchod a zprostředkování služeb.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 421/2004

Služební vozidlo
RM schvaluje nákup obdobného služebního vozidla jako náhradu za ukradené vozidlo.(hlasování: 
8/0/0)

usnesení RM č. 422/2004

V Turnově dne 19. července

Ing. Jaromír Pekař PhDr. Hana Maierová
   místostarosta      místostarostka


