
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 24. března 2004 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1.Sportovní otázky 
- sport ve školách, Mondo
2. Otázky ORM
VŘ, pozemky na bytových zónách
3. Finanční otázky
- příspěvkové org. - 2003, limity 2004, 
-závazné ukazatele, úspory provozních výdajů
4. Otázky cestovního ruchu
- rok 2003, financování, aktuality
5. Sociální otázky
- financování ZSST, 
- koncepce č.p. 1001,1002
- DD - záruky, aktuálity,  financování
- hasičárna na Daliměřicích
- sankce za DD od finančního úřadu
6. Vnitřní řády a směrnice
7. Ostatní podněty a informace
- petice ředitelů školských zařízení
- 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/ Sportovní otázky
Zřízení funkce  učitel - trenér 
RM projednala zprávu o průběhu řešení problematiky zřízení funkce  učitel - trenér na základních školách 
v Turnově, včetně nabídky sportovních subjektů. RM ukládá p. Brožovi zabezpečit uvedenou činnost od 
příštího školního roku.
( hlasování 7/0/0)

usnesení RM č. 163/2004

RM  ruší  usnesení  č.  492/03  a  schvaluje  místo  něj  následující  usnesení:  RM  doporučuje  ředitelům 
základních škol  rozšířit nejdéle od příštího školního roku nabídku nepovinných předmětů v oblasti sportu 
a dále ukládá p. Brožovi  předložit v termínu do konce září 2004 zprávu o praktickém naplnění tohoto 
usnesení.
(hlasování: 5/0/2)

usnesení RM č. 164/2004



Mondo - právní řešení
RM schvaluje záměr mimosoudního řešení s firmami realizujícími atletický stadion za podmínky zlepšení 
jejich nabídek. RM  ukládá Ing. Hejdukovi předložit konečné nabídky na květnové jednání RM.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 165/2004 

K bodu č. 2/ Otázky ORM
VŘ na  dodavatele  stavby  "Komunikace  a  inženýrské  sítě  v  rozvojové  lokalitě  Hruštice  -  Károvsko, 
Turnov část I. - etapa I. (prosloužení ul. Jeronýmova)
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci “Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě 
Hruštice  –  Károvsko,  Turnov,  část  I.  -  etapa  I.”  (prodloužení  ul.  Jeronýmova)  a  jmenuje  výběrovou 
komisi ve složení ing. Hejduk, ing. Kanclíř, ing. Sekanina, ing. Tomsa, pí. Čejková,  pí. Těhníková,  p. 
Holan.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 166/2004 

Majetkoprávní vztahy na bytových zónách
RM schvaluje vykoupení lesního pozemku ppč. 2824 v k. ú. Turnov v lokalitě Hruštice – Károvsko za 
cenu 150,- Kč/m2.
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 167/2004 

Domov důchodců Pohoda, odstraňování reklamací a potřeba nových investic a vybavení
RM vzala na vědomí informace o odstraňování reklamačních závad na objektu domova důchodců Pohoda 
a potřebě dovybavení objektu. RM ukládá ing. Kanclířovi a ing. Tomáškové zabezpečit realizaci akcí dle 
schváleného čerpání rezervního fondu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 168/2004

K bodu č. 3/ Finanční otázky
Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2003
RM projednala  hospodářské  výsledky příspěvkových  organizací  za  rok  2003 a  schvaluje  vypořádání 
hospodářských výsledků  dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 169/2004

Příspěvkové organizace - použití fondů, nákup DHM
RM  schvaluje  příspěvkovým  organizacím  použití  rezervních  fondů  a  investičního  fondu   dle 
předloženého návrhu s vyjímkou MŠ Jana Palacha, kde schvaluje využití na energetická opatření objektu. 
Zároveň schvaluje i nákupy dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu. RM v této souvislosti ukládá 
Bc. Staňkové zabezpečit rozpočtové změny, které nastanou v souvislosti s tímto usnesením.
(hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 170/2004

Úspory běžných výdajů v rozpočtu města, rozpočtová pravidla města
RM ukládá Bc. Staňkové a Ing. Pekařovi zpracovat a předložit nejpozději na červnové jednání RM návrh 
možného nového postupu (pravidel) v přípravě a schválení rozpočtu na příští rok. (hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 171/2004

RM ukládá  Bc.  Staňkové a  Ing.  Pekařovi   předkládat  postupně  v  průběhu roku  a  při  projednávání 
výsledků hospodaření  městských  organizací  i  činnosti  odborů města  finanční  stanoviska  s  návrhy na 
zlepšení příjmů a možná úsporná opatření. 
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 172/2004



Závazné limity a sledované ukazatele
RM schvaluje limity hrubých mezd,  limity pracovníků,  limity na občerstvení a dary u příspěvkových 
organizací, městského úřadu a městské policie dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 173/2004

RM schvaluje  výčet  sledovaných  ukazatelů  pro  příspěvkové  organizace  od  roku  2004  a  ukládá  Bc. 
Staňkové a Ing. Pekařovi zahrnout analýzu těchto ukazatelů do nového postupu schvalování rozpočtu 
města. 
(hlasování: 9/0/0 )                                  usnesení RM č. 174/2004

 
K bodu č. 4/ Otázky cestovního ruchu
Zpráva o činnosti odboru cestovního ruchu v roce 2003
RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru cestovního ruchu v roce 2003. RM v této souvislosti ukládá 
p. Hozdeckému v termínu do poloviny dubna :
- zvýšit pohledovou otevřenost informační kanceláře na náměstí
- emailovou poštou předložit členům rady přehled nákupů, prodeje, stavu zásob zboží za poslední čtyři 
roky a záměr naplnění rozpočtových kapitol na rok 2004
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 175/2004

Sdružení Český ráj
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení Český ráj.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 176/2004

K bodu č. 5/ Sociální otázky
Výroční zpráva ZSST za rok 2003
RM projednala výroční zprávu ZSST za rok 2003 a výsledek veřejnoprávní kontroly v organizaci.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 177/2004

Úspory ve financování ZSST
RM stanovuje sazbu úhrady za 1 m2 podlahové plochy obytné jednotky v Domě penzionu pro důchodce 
na základě vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., ve výši 30,- Kč/m2 s účinností od 1. května 2004 a současně 
RM schvaluje další změny vedoucí k úsporám výdajů v jednotlivých objektech dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 178/2004

Hodnocení ředitelek příspěvkových organizací ZSST a Dětské centrum Turnov
RM schvaluje výši ročních odměn ředitelek příspěvkových organizací ze sociální oblasti - ZSST a Dětské 
centrum Turnov za rok 2003 dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 179/2004

RM schvaluje Kritéria hodnocení ředitelek ZSST a DC Turnov na rok 2004 dle návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 180/2004

Návrat finanční dotace za stavbu domova důchodců
RM ukládá Ing. Pekařovi zabezpečit podání žádosti o prominutí úhrady vyměřených platebních výměrů 
na Ministerstvo financí ČR.
(hlasování:9/0/0)

usnesení RM č. 181/2004



Rozšíření zájmového prostoru v okolí č.p. 1001, 1002
RM souhlasí  se  záměrem  odkoupením pozemků  parc.  č.  1290  a  pč.1291  a  ukládá  OSM  předložit 
výsledky poptávky na červnové jednání RM.  
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 182/2004

Objekt hasičárny Daliměřice 
RM  schvaluje  zpracování  studie  řešení  objektu  hasičárny  na  Daliměřicích  ve  dvou  verzích,  a  to  v 
jednoduchém rozšíření garáže a zázemí pro hasičskou jednotku a v druhé verzi na rozšířený účel využití 
dle  návrhu.  RM ukládá OSM předložit  zpracované návrhy  k projednání  a  odsouhlasení  konkrétního 
postupu úpravy objektu. 
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 183/2004

K bodu č. 6/ Vnitřní řády a směrnice
RM  ukládá tajemníkovi Ing. Šmirausovi předložit na květnové jednání RM návrh komplexního řešení 
vymáhání pohledávek po splatnosti z jednotlivých odborů města.
(hlasování: 8/0/0 )

usnesení RM č. 184/2004

RM  vzala  na  vědomí  rozsah  úprav  směrnic  o  vymáhání  a  správě  pohledávek,  členění  a  postupech 
účtování majetku a souhlasí s úpravou kontrolního řádu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 185/2004

K bodu č. 7/ Ostatní podněty a informace
Mzdy ředitelů školských zařízení - petice
RM odkládá rozhodnutí o požadovaném navýšení osobního příplatku do doby vyjasnění rozsahu 13. a 14. 
platu, který bude mít vliv na celkovou výši ročních mezd  ředitelů školských organizací.
(hlasování: 6/3/0)

usnesení RM č. 186/2004

RM současně ukládá Ing. Šmirausovi a Ing. Pekařovi předložit návrh využití možných úspor v případě 
snížení rozsahu těchto dalších platů, a to včetně možnosti navýšení výše měsíční odměny u pracovníků 
úřadu a městských organizacích.
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 187/2004

Jednání valné hromady KCT, s. r. o.
RM neschválila, aby tato společnost provozovala ubytovací služby.
(hlasování: 3/2/3 )

usnesení RM č. 188/2004

V Turnově dne 7. dubna 2004

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
     starosta      místostarostka


