
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 24. února 2004 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. VŘ Sobotecká
2. Nabídky pozemků pro podnikání
3. Otázky odboru školství
- kuchyně v MŠ
- sálek knihovna
4. Městská policie 
- rok 2003, koncepce  
- program Partnerství
- aktuální otázky chodu
5. Sociální otázky 
- spolupráce Bělá, vyřazení majetku
- vyhodnocení poradny, ostatní 
6. Reforma státní správy - objekty
7. Chod úřadu
- náhrada za OVV, aktuality 
- právník města,
8. Ostatní samosprávní záležitosti
- zlepšení image města 
-vstup do mikroregionů
-informace vzdělávací centrum
9. Ostatní
- ORM - bytové zóny
- OSM - byt v č. p. 1055

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/ VŘ Sobotecká
RM vzala  na  vědomí  informace  o  průběhu  výběrového  řízení  na  dodavatele  akce  "Rekonstrukce 
Sobotecké ulice v Turnově", a schvaluje za vítěze a dodavatele firmu STRABAG, a. s. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 88/2004

RM ukládá starostovi města a ORM jednat s vybraným uchazečem o podmínkách smlouvy na akci" 
Rekonstrukce Sobotecké ulice v Turnově a předložit konečné řešení rozsahu díla a jeho financování na 
březnová jednání RM a ZM.
(hlasování: 7/0/0 )                          

usnesení RM č. 89/2004 



K bodu č. 2/ Nabídky pozemků pro podnikání
RM bere na vědomí analýzu lokalit pro průmyslové, výrobní a živnostenské podnikání ve vztahu na 
územní plán a ukládá ORM a OSM připravit  podklady pro jednání starostů obcí Turnov, Přepeř a 
Ohrazenice o možnostech přípravy vytipovaných lokalit.
(hlasování: 7/0/0 )

usnesení RM č. 90/2004 

RM ukládá ORM a OSM do konce dubna prověřit možnosti prodeje pozemků ve vlastnictví města v 
lokalitě  43 –  Průmyslový  areál  Vesecko vzhledem k  aktuálnosti  vyřizování  vznesených  restituční 
nároků.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 91/2004 

RM usnesení  ukládá  ORM předložit  ZM do konce  června  záměr  na  změnu  územního  plánu  pro 
lokality V 1 – Rozšíření  areálu Vesecko - Sever ,V 2 – Rozšíření areálu Vesecko - Západ, lokalita V 3 
– Pod Výšinkou – území podél silnice I/35 a lokality V 6 na Daliměřicích na využití dle projednání.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 92/2004 

K bodu č. 3/ Otázky odboru školství 
1.  Koncepce řešení kuchyní v MŠ
RM projednala technický stav kuchyní v mateřských školách včetně jejich provozních vazeb a plnění 
požadovaných hygienických podmínek vyplývajících z aktuálních legislativních norem. RM ukládá 
OSM dále dopracovat do konce června navržené varianty řešení  mimo variantu centrální kuchyně v 
MŠ Zborovská jednotlivé varianty včetně zodpovězení následujících otázek :
-ekonomické rozvahy 
-zvážení dopadů technických i provozních otázek, 
-vazbu na současné stravování v základních školách
Výsledný návrh  požaduje RM předložit na jednání RM do konce července .

usnesení RM č. 93/2004

2. Zřízení malého sálu v městské knihovně
Městská  rada  schvaluje  vypracování  záměru  a  dokumentace  pro  provedení  zamýšlené  úpravy 
přednáškové a společenské místnosti v objektu Městské knihovny Ant. Marka. Technické a finanční 
předpoklady zamýšlené úpravy požaduje předložit do následujících 3 měsíců.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 95/2004 

K bodu č. 4/ Městská policie
1. Program partnerství
RM doporučuje ZM přijmout  účast Města Turnova v celostátní programu prevence kriminality na 
místní úrovni - " Partnerství ".
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 96/2004

RM jmenuje p. Šlamboru jako odpovědného pracovníka za přípravu a realizaci programu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 97/2004 

     2. Aktuální činnost MP 
RM projednala  statistické  výkazy  činnosti  za  minulá  období  a  doporučení  na  činnost  MP z  nich 
vyplývající. RM současně vzala na vědomí plnění vytyčených úkolů stanovených panem Šlamborou na 
minulém jednání.RM doporučuje zvýšit procento přestupků  řešené sankcí na úkor domluvy a zvýšit 



výši  pokuty  při  ukládání  botiček  z  důvodu vedlejších  nákladů  a  rostoucí  neukázněnosti  ze  strany 
řidičů. 
(hlasování:7/0/0)

usnesení RM č. 98/2004 

3. Úkoly pro nejbližší období 
RM ukládá p. Šlamborovi  zpracovat k projednání nejdéle do konce května : 

     -systém řešící ostrahu městských budov i pracovníků úřadu, 
     - systém zabezpečení kamerového systému ve městě, 

-  návrh  dalších činností  pro snížení  kriminality  a  sociální  prevence  řešených v rámci    programu 
Partnerství, 
-konečný návrh zabezpečení odtahové služby.
(hlasování:7/0/0)

usnesení RM č. 99/2004

 4. Mzdové zařazení strážníků
RM vzala na vědomí mzdové zařazení strážníků od ledna 2004 dle předloženého návrhu. (hlasování: 
6/1/0)

usnesení RM č. 100/2004
      

K bodu č. 5/ Sociální otázky
Komunitní plánování
RM  bere  na  vědomí  informaci  o  průběhu  provádění  komunitního  plánování  sociálních  služeb  v 
Turnově a spádové oblasti.
(hlasování: 8/0/0 )

usnesení RM č. 101/2004

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
RM  bere na vědomí zprávu o činnosti " Poradenského centra  pro drogové a jiné závislosti". Souhlasí 
s navrhovaným řešením organizace protidrogové politiky města a ukládá vedoucí OSV jednat o možné 
spolupráci s neziskovými organizacemi a zvýšit informovanost o nabízených službách.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 102/2004 
ZSST
RM souhlasí s vyřazením majetku ZSST z evidence DDHM a operativní evidence dle přiloženého 
soupisu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 103/2004 

Nabídka spolupráce při obsazení bytů v DPS v Bělé
RM souhlasí s odpovědí na nabídku OÚ Mírová p. K. dle návrhu, v níž se uvádí, že pravidla pro 
umísťování klientů do zařízení ZSST zůstanou nezměněna a současně vítáme rozšíření kapacit objektů 
sociálních služeb ve spádové oblasti, tedy i pro obyvatele  Turnova.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 104/2004 

K bodu č. 6/ Reforma veřejné správy - objekty
1.RM bere  na  vědomí  zprávu o  současné  fázi  reformy státní  správy a  možném umístění  státních 
organizací v Turnově dle návrhu.
(hlasování: 8/0/0 )

usnesení RM č. 105/2004 

2. RM odkládá rozhodnutí o řešení umístění pobočky pracovního úřadu a kontaktního místa státní 
sociální podpory v objektech města na některé z příštích jednání po prověření jiných nabídek prostorů 



a variant řešení s tím, že v tuto chvíli spíše nedoporučuje přemístění kanceláře VZP do objektu č. p. 27 
v ulici 5. května.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 106/2004 

K bodu č. 7/ Chod úřadu
RM schvaluje přijetí právníka pana JUDr. Veselého do pracovního poměru s doporučením jednat o 
smlouvě na dobu určitou z důvodu prověření funkčnosti navrženého řešení pro chod úřadu.
(hlasování: 5/3/0 )

usnesení RM č. 107/2004 

RM bere na vědomí zprávu tajemníka o aktuálním chodu úřadu.
(hlasování:8/0/0)

usnesení RM č. 108/2004 

K bodu č. 8/ Ostatní samosprávní záležitosti
Zlepšení přístupu k obyvatelům a obrazu úřadu
RM odkládá rozhodnutí jednotlivých krocích na příští jednání.
(hlasování:8//0/0)

usnesení RM č. 109/2004  

Vstup do mikroregionu
RM  schvaluje  záměr  přistoupení  Turnova  do  jednoho  ze  sousedních  mikroregionů.  Jako  první 
doporučuje oslovit Mikroregion Český ráj a pověřuje starostu učinit potřebné kroky.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 110/2004

Vzdělávací centrum Turnov
RM souhlasí s realizací přípravy projektu "Vzděláním k pracovnímu zařazení". RM souhlasí, aby se 
nositelem projektu stalo VCT, o.  p.  s.  a souhlasí  také se způsobem přípravy projektové žádosti  a 
potřebné dokumentace dle návrhu. 
(hlasování: 6/0/2)

usnesení RM č. 111/2004

RM vzala na vědomí informaci o činnosti organizace.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 112/2004  

K bodu č. 9/ Ostatní otázky 
a) Ostatní otázky ORM
Bytové zóny- úprava podmínek prodeje
RM schvaluje úpravu podmínek prodeje na základě žádosti manželů Mitáčkových dle návrhu.
(hlasování: 7/0/0 )

usnesení RM č. 113/2004

Výjimky ze stavební uzávěry
RM souhlasí s udělením vyjímky ze stavební uzávěry na stavební úpravy v podkroví domu čp. 796 v 
areálu bývalých starých technických služeb v Sobotecké ulici dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0 )

usnesení RM č. 114/2004 



RM souhlasí s udělením vyjímky ze stavební uzávěry na stavební úpravy v areálu Letního kina v 
Turnově dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 115/2004 

b)ostatní otázky OSM
1. Chodník Dolánky
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemků parc.č. 833/1 ost.pl. o výměře 252 m2, 
k.ú. Bukovina u Turnova a parc.č. 985/1 ost.pl.  Daliměřice mezi Městem Turnov a Českými drahami 
a.s. dle návrhu.  Pozemky budou využity na stavbu chodníku podél silnice I/10 ve směru z Vápeníku 
do Dolánek po pravé straně. RM ukládá OSM uzavřít nájem postupně podle rozsahu jednotlivých etap 
investiční akce a vyřešit reálné znění smluvních podmínek pro případné ukončení nájemního vztahu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 116/2004 

2. Vyklizení bytu čp. 1055, ul. Bezručova - Filová Marie
RM nepřijala k tomuto bodu žádné rozhodnutí.

3. Vstupné Valdštejn
RM schvaluje výši vstupného od roku 2004 dle návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 117/2004  

V Turnově dne 25. února 2004

Ing. Jaromír Pekař PhDr. Hana Maierová
   místostarosta   místostarostka


