
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 9. června 2004 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Otázky OŠKS
- ZŠ Mašov, ostatní
2. Městská sportovní Turnov, s. r. o.
- audit, areál duhové energie, 
- aktuální otázky, Mondo
3. Výstupy z dopravní komise
- návrhy ke zlepšení situace
- VŘ přednádražní prostor 
4. MP - úkoly a jejich plnění
- aktuality, kamerový systém
5. Parkoviště v Turnově
- vliv DPH, parkoviště u AN
6. Finanční otázky 
-rozpočtové změny, ostatní otázky DPH 
-různé
7. Otázky ORM
- připojení privátních na sítě v BZ - pravidla
- vzhled marketu Sobotecká a urb. návaznosti
- vyjímky ze stavební uzávěry, BZ projekty
- sportoviště Maškovka - územní řízení
8. Majetkové otázky
- areál starých TS - prodeje, koncepce
- VŘ, ostatní
9. Ostatní podněty a informace
pravidla na petice, limity na sběr. dvorech,
VH KCT, s. r.o., ostatní

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/ Otázky OŠKS
1. Hrad Valdštejn
RM schvaluje  příspěvkové organizaci  Hrad  Valdštejn pořízení  movitých  věcí,  a  to  vyřezávaného 
lustru a koberce do velkého sálu   dle návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 303/2004

2. Návrh na vyřazení DDHM
RM souhlasí  s vyřazením DDHM dle přílohy č.  1,  bere na vědomí vyřazení  a fyzickou likvidaci 
majetku dle přílohy č. 2, bere na vědomí vyřazení a následný odprodej majetku dle přílohy č. 3.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 304/2004

3. Neinvestiční náklady na žáky
RM ve smyslu §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se vzdává práva a 
promíjí pohledávku ve výši 300,- Kč, která vznikla při vymáhání dluhu Obce Všeň za neinvestiční 
náklady na žáky, v období let 1997 až 2002.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 305/2004 

4. Žádost Základní školy Turnov, Žižkova ul. 518, o navýšení rozpočtu
RM nesouhlasí s navýšením rozpočtu o 200 tis. Kč příspěvkové organizace Základní škola Turnov, 
Žižkova ul. 518.
(hlasování: 7/0/2)

usnesení RM č. 306/2004 

5. Základní škola Turnov - Mašov, současná situace a stav po 1. 9. 2004
RM schvaluje postup k získání výjimky z průměrného počtu žáků ve třídě podle §6 zákona č. 29/1984 
Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, podáním rozkladu proti rozhodnutí MŠMT č. j.: 18 736/0422 ze dne11. 5. 2004.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 307/2004 

RM schvaluje ve smyslu §15 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve 
znění pozdějších zákonů, s účinností od 1. 9. 2004 změnu organizace výuky v Základní škole Turnov 
- Mašov, U Školy 56, okres Semily, na trojtřídní, a to v případě, že nebude výjimka udělena.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 308/2004 

K bodu č. 2/ Městská sportovní Turnov, s. r. o., jednání valné hromady
Zpráva za rok 2003, audit
RM jako valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o činnosti Městské sportovní Turnov, s. r. 
o.  za  uplynulé  období.  Současně   projednala  a  bere  na  vědomí  výsledky  auditu  a  výsledky 
hospodaření.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 309/2004

RM  jako  valná  hromada  společnosti  ukládá  pro  rok  2004  jednateli  zejména   zajištění  přeměny 
škvárového hřiště na travnaté, zajištění zimního kluziště, zprovoznění nového sportovního areálu v 
Turnově II, zajištění aktivní spolupráce s partnerskými městy, s orgány kraje a města, spoluúčast na 
přípravě projektové dokumentace sportovního areálu v Maškově zahradě.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 310/2004    



Personální otázky
RM  jako  valná  hromada  společnosti  bere  na  vědomí  posílení  o  další  zaměstnance  s  částečným 
úvazkem na údržbu fotbalového stadionu a správce sportovních hřišť u haly TSC v Turnově II dle 
návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 311/2004  

Provozování areálů v Turnově II
RM  jako  valná  hromada  společnosti  schvaluje  záměr  pronájmu  nového  areálu  v  Turnově  II  a 
sousedního travnatého hřiště pod halou TSC Turnov MST, s. r. o. a ukládá OSM realizovat příslušné 
kroky.
(hlasování: 9/0/0) usnesení RM č. 312/2004

Nákup služebního vozu
RM jako valná hromada společnosti schvaluje záměr zakoupení služebního vozu pro jednatele s tím, 
že konkrétní řešení a jeho financování bude projednáno na některé z příštích jednání. 
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č. 313/2004 

Otázky reklamačního řízení povrchu Mondo
RM schvaluje  nový  návrh  mimosoudního  vyrovnání  ze  strany  dodavatelů  povrchu  a  asfaltového 
podkladu. RM v této souvislosti ukládá starostovi zajistit  smluvní ošetření této dohody a jednateli 
realizovat technická opatření ve spolupráci s OSM v letních měsících.
(hlasování: 6/1/2)

usnesení RM č. 314/2004

Ostatní veřejně přístupné sportovní plochy
RM ukládá jednateli předložit po projednání se správou majetku zprávu o existenci  volně přístupných 
drobných sportovišť na území města, jejich způsobu současné údržby a návrh na rozsah budoucí péče 
ze strany města  v termínu do konce září 2004.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 315/2004

K bodu č. 3/ Výstupy z dopravní komise
Opatření na zvýšení plynulosti dopravy v centru Turnova 
RM souhlasí s realizací těchto opatření: kruhové křižovatky 5. května a Žižkova ul., zákazu odbočení 
doleva  do  Tázlerovy  ulice  po  dokončení  kruhové  křižovatky  u  Baťovny  a  zvýšení  výraznosti 
přechodu u II. ZŠ.  RM ukládá p. Borovičkovi zabezpečit jejich provedení.
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č. 316/2004

Složení výběrové komise 
RM schvaluje komisi pro posouzení nabídek na zpracování studie řešení integrovaného přestupního 
uzlu veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD ve složení - ing. Hejduk, ing. Sekanina, p. Boháč, 
ing. Košková, ing. Borovička, ing. Šmiraus.
(hlasování: 9/0/0).

usnesení RM č. 317/2004 

K bodu č. 4/ MP - koncepční a operativní úkoly, jejich plnění
RM ukládá p. Boháčovi předložit na červnové jednání ZM materiál o rozvoji městské policie a na 
následující jednání RM podrobněji rozpracovaný materiál o jednotlivých diskutovaných otázkách - 
finanční a personální  dopady, rozsah služeb, atd.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 318/2004 



K bodu č. 5/ Parkoviště v Turnově
Zřízení placeného parkoviště  U nádraží
RM neschvaluje realizaci akce "Placeného parkoviště v ulici U nádraží".
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 319/2004 

Zřízení placeného parkoviště U raka
RM schvaluje  zřízení  tohoto  placeného parkoviště  s  úhradou 5 Kč/den,  a  to  formou  parkovacích 
automatů  a  v  obvyklém časovém denním rozvrhu.   RM ukládá panu Preislerovi  a  panu Feštrovi 
zabezpečit toto rozhodnutí s účinností v co nejkratším možném termínu. 
(hlasování: 5/3/0)

usnesení RM č. 320/2004 

Zřízení placeného parkoviště u autobusového nádraží
RM schvaluje zřízení tohoto placeného parkoviště  s úhradou 5 Kč/den za den pro osobní vozidla a 20 
Kč za den pro autobusy a nákladní vozidla v co nejkratší době před turistickou sezónou. Současně 
ukládá  panu  Preislerovi  zabezpečit  trvalý  dohled  nad  chodem  parkoviště  dle  projednání  a  p. 
Těhníkové vydat příslušné nařízení města dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 321/2004 

K bodu č. 6/ Finanční otázky
Rozpočtové změny
RM projednala a schvaluje návrh prvních rozpočtových změn v roce 2004. RM ukládá p. Staňkové 
předložit návrh k projednání zastupitelstvu včetně možných úprav dle diskuse. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 322/2004 

Limit na občerstvení a dary
RM schvaluje zvýšení limitu na občerstvení a dary příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn na rok 
2004 na 13 tis. Kč.
(hlasování: 7/0/0) usnesení RM č. 323/2004 

Opatření s ohledem na nové  úpravy systému DPH
RM bere na vědomí zprávu o navržených řešeních týkajících se problematiky registrace k DPH a 
schvaluje jejich realizaci.  Současně ukládá ing. Pekařovi vyhodnotit jejich funkčnost tak, aby byla 
zabezpečena možnost případné úpravy od 1. 1. 2005. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 324/2004 

RM schvaluje převedení ekonomické činnosti prodej a nákup zboží z odboru cestovního ruchu na 
Městskou knihovnu Antonína Marka Turnov k. 14. 6. 2004.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 325/2004

RM  schvaluje  darování  zásob  zboží  odboru  cestovního  ruchu  na  Městskou  knihovnu  Antonína 
MarkaTurnov k 14. 6. 2004 na základě inventurních soupisů.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 326/2004 

Použití rezervního fondu, odvod zřizovateli
RM schvaluje Základní škole - Mašov, U Školy 56, okres Semily použití rezervního fondu ve výši 27 
tis. Kč na výdaje nezajištěné schváleným rozpočtem na rok 2004.
(hlasování: 7/0/0) usnesení RM č. 327/2004



RM ukládá Základní škole - Mašov, U Školy 56, okres Semily, odvod zřizovateli ve výši 200 tis. Kč.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 328/2004

RM schvaluje Mateřské škole Turnov, Kosmonautů1640, okres Semily, změnu rozpisu rozpočtu na 
rok 2004 a použití rezervního fondu ve výši dle návrhu  na vybavení nábytkem, opravu a rekonstrukci 
nábytku a lehátek pro děti.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 329/2004

K bodu č. 7/ Otázky ORM
1. Výjimky ze stavební uzávěry
RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro rozšíření venkovního osvětlení na hřbitově u kostela p. 
Marie v Turnově.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 330/2004 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro drobné stavební úpravy rodinného domu č. p. 1376 Na 
Házce, která spočívá ve výměně oken a výměně podlahy.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 331/2004 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavbu "Výrobní a administrativní budovy firmy D n´D 
s. r. o. Turnov"  v proluce v ul. Ant. Dvořáka.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 332/2004 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavební úpravu drobné stavby - kolny pro zahradnické 
potřeby na pozemku p.č. 695/107 v k. ú. Daliměřice, ale pouze pro stavbu dočasnou na dobu 5 let.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 333/2004 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro novostavbu domu s prodejnou a byty na Koňském trhu 
na pozemcích p.č. 269,270 a 271 v k. ú. Turnov.
(hlasování: 5/1/2)

usnesení RM č. 334/2004 

2. Sportovně rekreační areál Turnov, Sobotecká - nabídka na zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení
RM schvaluje dohodnuté podmínky pro zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení pro 
"Sportovně rekreační areál Turnov, Sobotecká." dle varianty č. 1 a ukládá ORM a starostovi zajistit 
uzavření příslušné smlouvy o dílo.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 335/2004 

3. Vzhled obchodního centra  Sobotecká, Koňský trh  a urbanistické návaznosti
RM bere na vědomí usnesení odborných komisí k návrhu zástavbových studií obchodního centra na 
Koňském  trhu.  RM  v  této  souvislosti  doporučuje  ZM  odsouhlasit  záměr  umístění  areálu  ve 
vymezeném prostoru za podmínek: soulad se zásadami regulačního plánu centra, bezúplatný převod 
nové  komunikace  na  město,  soulad  se  změnou  územního  plánu  pro  realizaci  sjezdu   z  kruhové 
křižovatky,  projednání  a  schválení  architektonického  řešení  areálu  Městem,  dokončení  dohodnuté 
majetkové výměny doprovodných souvislostí s areálem jatek.
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 336/2004



4. Kongresové centrum Střelnice
RM souhlasí s tím, aby si Město Turnov najalo pozemky dle návrhu  pro stavbu Kongresového centra 
Střelnice od Kulturního centra Turnov, s. r. o., které je jejich vlastníkem.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 337/2004 

RM jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o. souhlasí s pronájmem pozemků Městu 
Turnov za účelem realizace stavby Kongresového centra Střelnice.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 338/2004 

RM jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o. souhlasí,  aby se na těchto pronajatých 
pozemcích realizovala stavba Kongresového centra Střelnice.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 339/2004 

5. Bytové zóny - Změna podmínek prodeje pozemků
RM schvaluje změnu podmínek prodeje pozemků v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko v 1.etapě – 
“Prodloužení ul. Jeronýmova” dle předloženého materiálu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení ZM č. 340/2004
  

6. Bytové zóny - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 
možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
RM po zhodnocení situace neschvaluje přijetí příslušné vyhlášky.
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 341/2004                        

7. Bytové zóny - Změna dodavatele na zpracování projektové dokumentace na akci "Komunikace a 
inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Durychov, Na Kamenci" 
RM schvaluje jako zpracovatele projektové dokumentace na akci “Komunikace a inženýrské sítě v 
rozvojové lokalitě Durychov, Na Kamenci” firmu Valbek, s. r. o. za celkovou cenu a rozsah  dle 
uvedeného návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 342/2004

Výběrové řízení na dodavatele akce "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, 
Károvsko - I. část - I. etapa
RM bere na věd+omí informace o průběhu výběrového řízení a schvaluje jako vítěze výběrového 
řízení na dodavatele akce “Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – I. 
část – I. etapa” firmu FRANTIŠEK ZIKUDA .
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 343/2004 

K bodu č. 8/ Majetkové otázky
1. Prominutí části penále z dlužného nájemného   
RM u  předložených  případů  schvaluje  princip  řešení  úhrady  50  % dlužné  částky  z  penále  před 
podpisem kupní  smlouvy,  úhrady celé  částky  za  dlužné  nájemné  a  úhrady poplatků  spojených s 
administrativním řízením. RM ukládá p. Těhníkové předložit tuto otázku k projednání na ZM.
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 344/2004  



2.  STL plynovod a vodovod Kadeřavec - VŘ a rozhodnutí o rozsahu realizace 
Po zhodnocení  nabídek RM rozhodla o rozsahu akce takto -  voda a plyn  bez stavebních objektů 
208,108 Kč. Současně RM schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje realizací stavby STL 
plynovod a vodovod Kadeřavec firmu Gasko Kolín.
(hlasování: 6/2/0)

usnesení RM č. 345/2004 

3. Škvárové hřiště - výkup pozemku  
RM doporučuje ZM schválit vykoupení pozemku ve zjednodušené evidenci č. 3601 (PK) o výměře 
997 m2, k. ú. Turnov za cenu 45 tis. Kč od soukromého vlastníka. Tento pozemek bude součástí 
rekonstruovaného škvárového hřiště v Koškově ul.  v Turnově.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 346/2004 

4. Stavebně-technické posouzení čp. 810 Sobotecká ul.
RM projednala  materiál  ohledně  technického  stavu  čp.  810  v  bývalém areálu   TS a  na  základě 
doporučení ORM a městského architekta schvaluje odložení  rozhodnutí o dalším postupu v otázce 
majetků  města  v  areálu  starých technických  služeb až  do doby po schválení  klíčových zásad  při 
projednávání regulačního plánu centra města.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 347/2004 

5. Prodej a pronájem pozemku p. č. 177/2, k. ú. Turnov
RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 177/2 zahrada o výměře 807 m2, k. ú. Turnov, 
z důvodu dosud neschváleného konceptu regulačního plánu centra města Turnova.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 348/2004 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 177/2 k. ú. Turnov jako zahrádky pro p. Petra Tomsu, 
5. května 1002, Turnov za cenu 2,- Kč/m2/rok.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 349/2004 

6. Majetkoprávní vypořádání pozemků u Požární stanice v Turnově
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků nezbytně nutných pro provoz Požární stanice v Turnově 
st. p. č. 328/7 zast.pl., p. p. č. 328/8 ost. pl., p. p. č. 328/10 ost. pl. a p. p. č. 2758/51 ost. pl., k. ú. 
Turnov o celkové výměře 2425 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 350/2004

RM ukládá OSM jednat s vlastníky o kupní ceně pozemku, který užívají místní dobrovolní hasiči.
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 351/2004

RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu na r. 2005 částku na odkoupení pozemku p.č. 328/1 k. ú. 
Turnov pro činnost dobrovolných hasičů v Turnově, pokud bude projednána úměrná cena.
(hlasování:7/1/0 )

usnesení RM č. 352/2004 
   

7. Prodej pozemku na garáž (u bývalých pekáren)
RM ukládá OSM náležitě vyhlásit prodej pozemku v proluce v řadové zástavbě garáží u bývalých 
pekáren za navržených podmínek. V případě více zájmců ukládá vyhlásit nabídkové řízení. Poté RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2675/6, k. ú. Turnov na výstavbu 



garáže za stanovených podmínek a za minimální cenu 700,- Kč/m2 (v případě většího zájmu za cenu 
vzešlou z nabídkového řízení). 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 353/2004

8. Odkoupení pozemků  u domů čp. 1001-1002  5. května Turnov
RM schvaluje záměr odkoupení pozemku a ukládá OSM a ing. Pekařovi jednat o ceně a prověřit další 
podmínky možného zainvestování pozemku.  
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 354/2004
     

9. Přístavba víceúčelového objektu  Daliměřice
RM ukládá OSM zahájit projektové práce na realizaci přístavby víceúčelového objektu (hasičárny) 
Daliměřice dle zpracované studie.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 355/2004  
     

10. Uzavření dohody o užívání rekonstruovaného víceúčelového hřiště - Gymnázium Turnov
RM souhlasí s uzavřením Dohody o užívání rekonstruovaného víceúčelového hřiště - Gymnázium 
Turnov mezi Městem Turnova a Gymnáziem Turnov za navržených podmínek.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 356/2004 
  
11. ČESKÝ TELECOM a. s. - uzavření smluv o zřízení věcného břemene
RM  schvaluje  uzavření  dohod  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  následně  po 
skutečném zaměření věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene podle zákona  č. 
151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů v návaznosti na občanský zákoník na 
pozemky ve vlastnictví Města Turnova dotčených stavbami:
1) RSÚ Turnov, Zřízení přípojky pro Záchranou službu Turnov
2) RSÚ Turnov, Připojení domova důchodců Turnov 
3) RSU Turnov, Přemístění SR 7 Turnov - domov důchodců
4) UTO Turnov, RSU Turnov, Bytové domy Terronská ÚPS
5) Turnov, bytové domy ul. 1.máje, ÚPS.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 357/2004 

12. Schválení nájemníků pro výstavbu 30 bj. Máchova ul. Turnov
RM schvaluje přidělení bytu pro Moniku Klimšovou ve výstavbě 30 bj. Máchova ul. Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 358/2004 

13. Pronájmy pozemků
RM schvaluje uzavření smluv na pronájem zahrádek dle návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 359/2004 

14. Pořádání hudebního festivalu v Dolánkách                    
RM souhlasí s konáním hudebního festivalu dne 26. června v Dolánkách a schvaluje zábor veřejného 
prostranství na pořádání akce pro firmu MaKo GrafiX zastoupenou Janem Mastníkem za částku  dle 
návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 360/2004 



15. Pronájem části nebyt. prostor v objektu čp 84 ve Skálově ul. v Turnově                  
RM schvaluje pronájem části nebyt. prostor v čp. 84 ve Skálově ulici v prostorách čekárny odboru 
dopravního pro  Českou pojišťovnu a. s. dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.  361/2004 

16. Oprava havarijního stavu krovu a sloupů balkonů v Městském divadle
RM schvaluje vypsání poptávkového řízení a následné provedení oprav nosných prvků a konstrukce 
krovů městského divadla.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 362/2004 

17. Schválení výběrových řízení
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci sokolovny v Mašově, kde zvítězila firma 
Finalstav Liberec.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 363/2004
 

RM schvaluje výsledek výběrového řízení  na výstavbu prodloužení  Terronské ulice,  kde zvítězila 
firma SaM Česká Lípa.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 364/2004
 

K bodu č. 9/ Ostatní podněty a informace
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
RM na základě zákona 128/2000 §102 odst. 2 písm. n) schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování 
petic.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 365/2004 

Definice velkoobjemové složky komunálního odpadu, návrh zpoplatnění stavební sutě a zeminy
RM bere na vědomí definici objemného odpadu ukládá OŽP v součinnosti s TST, s. r. o. informovat 
vhodným způsobem obyvatele o možnostech nakládání s touto komoditou.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 366/2004 

RM  bere  na  vědomí,  že  vyhodnocení  dopadu  opatření  zavedených  na  sběrných  dvorech  bude 
provedeno až k zasedání  RM v říjnu roku 2004, a to z důvodu získání  komplexních informací  v 
delším časovém horizontu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 367/2004 

RM ukládá OŽP a TST, s. r. o., aby po nezbytné informační kampani od 1. 7. 2004 zajistily omezení 
bezplatného  odběru  stavební  sutě  od  občanů  v  maximálním  množství  200  kg  na  osobu  a  den. 
Množství nad tento limit bude zpoplatněn částkou 170,- Kč/t.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 368/2004 

RM ukládá TST, s. r. o. a OŽP předložit otázku likvidace dřevní hmoty ve variantách s rozborem 
nákladů a se zhodnocením dalších otázek - např. odbyt a vliv na životní prostředí.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 369/2004



      Spolupráce komise pro ŽP při projednávání změn územního plánu
RM ukládá ORM předkládat  veškeré navrhované změny k územnímu plánování k projednání komisi 
životního prostředí.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 370/2004 

Otázky firmy Nempra s.r.o. 
RM souhlasí s vyplacením odměny pro jednatele firmy za výsledky v roce 2003 dle návrhu valné 
hromady firmy.
(hlasování: 8/0/0 )

usnesení RM č. 371/2004 

RM souhlasí  na  návrh  vedení  nemocnice  s  podnájmem technologie  výměníkové  stanice  v  areálu 
firmou Nempra.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 372/2004 

Členství ve sportovní komisi
RM odvolává na vlastní žádost p. Zelenou a jmenuje pana Davida Marka a Jana Mrázka členy této 
komise.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 373/2004 

V Turnově dne 14. června 2004

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
     starosta     místostarostka

 


