
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 14. ledna 2004 

Program jednání:
1. Internet
2. Rekonstrukce letního kina
3. Majetkové otázky
4. Odpady
- penále, chalupáři, úspory
5. Plán péče CHKO
6.Otázky rozvoje města 
-umístění Fokusu
-výjimky ze stavební uzávěry
7. Rozpočet města 2004
8. Personální otázky
- mzdy 2004, odbor vnitřních věcí
- výběrová a hodnotící řízení
9. RTT - informace 
10. Reforma veřejné správy
- informace
11. Ostatní
-vyřazení majetku, jízdné MHD,
-smlouvy o přestupcích
-podněty zastupitele Kunetky
- podněty členů RM

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/ Internet
RM bere  na  vědomí  záměr   navrhovaných úprav   na  webových stránkách města.  RM ukládá  p. 
Mochalovi  předložit  návrh  nového  členění  stránek  v  termínu  do  konce  března  s  cílem  jejich 
zjednodušení,  zvýraznění  důležitých  otázek,  zatraktivnění  o  další  nabídky  návštěvníkům  stránek, 
zkvalitnění  systému odkazů,  vytvoření  redakčního  systému zpravodajství  a  aktualizace  stávajících 
informací  zejména  v  sekci  Turistika.  RM  ukládá  p.  Mochalovi  současně  navrhnout  systém 
odpovědnosti konkrétních pracovníků za obsah stránek.
(hlasování: 8/0/0)

 usnesení RM č. 1/2004

K bodu č. 2/ Rekonstrukce letního kina
RM projednala otázku postupu rekonstrukce letního kina a v této souvislosti :
1.  Schvaluje  využití  přístupové komunikace  z ul.  Husova k horní  bráně letního kina pro potřeby 
rekonstrukce, obsluhy a zásobování.
(hlasování : 6/0/2)

usnesení RM č. 2/2004



2. Doporučuje ZM převést majetek letního kina na KCT, s. r. o. a realizovat investiční akci  touto 
organizací.
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 3/2004

3. Doporučuje ZM ke schválení do rozpočtu města pro rok 2004  finanční prostředky na rekonstrukci 
letního kina ve výši 2 mil. Kč.
(hlasování: 6/2/0)

usnesení RM č. 4/2004

4. Ukládá OSM a p. Feštrovi předložit na  únorové jednání RM informace o konkrétním  postupu 
realizace akce.
(hlasování : 8/0/0)

usnesení RM č.5/2004

K bodu č. 3/ Majetkové otázky
1. Schválení nájemníků pro výstavbu 30 bj. Máchova Turnov
RM  schvaluje  přidělení  bytu  pro  Moniku  Koškovou,  Miroslava  Šedinu,  Martinu  Venzarovou, 
Bohuslavu  Krejčovou  v budoucím objektu  30 bj. Turnov, Máchova ulice.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.6/2004

2. Prodej objektu kotelny Výšinka 2
RM neschvaluje prodej budovy kotelny  Turnov - Výšinka 2 st. p. 1802/20 v k. ú. Turnov z důvodu 
zabezpečení pozemkové rezervy pro budoucí komunikaci. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.7/2004 

3. Poplatek za užívání veřejného prostranství Pneuservis, Přepeřská
RM odkládá projednání na příští RM. 

4. Pronájem části pozemku parc. č. 698/33 v areálu Vesecka
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 698/33, k. ú. Daliměřice o výměře cca 200 m2, k. ú. 
Daliměřice pro firmu Agba,  v. o. s. za nájemné dle projednání. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.8/2004 

K bodu č. 4/ Odpady
RM projednala jednotlivé otázky sběru a separace odpadů na území města a v této souvislosti :
1. Bere na vědomí informaci o stavu  výběru plateb za odpady v roce 2003 a ukládá OŽP pokračovat 
ve vymáhání nezaplacených poplatků. 
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 9/2004

2. Souhlasí s navrženými úsporami na sběrných dvorech s úpravou dle projednání a ukládá OŽP a 
TST, s. r. o. realizovat schválená opatření od února tohoto roku.
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 10/2004

3. Ukládá komisi  pro životní prostředí předložit  po projednání do konce června koncepční otázky 
sběrných dvorů - jejich optimální počet, analýzu provozních nákladů, umístění ve městě, apod.
(hlasování : 9/0/0) 

  usnesení RM č. 11/2004



4. Schvaluje ceník za vyseparované složky komunálního odpadu dle návrhu kromě sazby za PET 
lahve a tetrapaky, kde souhlasí s návrhem komise pro životní prostředí.
(hlasování :7/2/0)

usnesení RM č. 12/2004

5. Schvaluje ceník za uložení odpadů pro právnické osoby a mimoturnovské občany na sběrných 
dvorech pro rok 2004 dle návrhu.
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 13/2004

6. Schvaluje návrh odstupňování sankcí při pozdních platbách dle var. b), tedy  v závislosti na počtu 
jednotlivých dnů prodlení.
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 14/2004

7. Bere na vědomí informaci o úhradách plateb za odpady pro vlastníky rekreační nemovitosti  na 
území města.

K bodu č. 5/ Plán péče CHKO
RM projednala jednotlivé připomínky k Plánu péče o CHKO Český ráj a souhlasí s jejich zněním dle 
návrhu.
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 15/2004

K bodu č. 6/ Otázky rozvoje města
1. Umístění organizace FOKUS
RM schvaluje záměr umístění občanského sdružení Fokus Turnov do objektu Tázlerova čp. 256. 
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 16/2004

RM  dále  ukládá  ORM  projednat  s  památkáři  možnost  demolice  objektu  a  v  případě  kladného 
vyjádření  projednat  s  odpovědnými  institucemi  nové  řešení  ve  smyslu  jednopodlažního  objektu 
vyhovujícího z hlediska architektonického začlenění do stávající zástavby.

Na základě výsledků jednání RM ukládá  ORM zpracovat studii řešení a předložit ji RM k projednání 
včetně informace o možnostech financování a dalším postupu realizace akce.
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 17/2004

2. Výjimka ze stavební uzávěry
RM souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na akci "Okružní křižovatka Sobotecká - J. 
Palacha v Turnově".
(hlasování : 9/0/0) usnesení RM č. 18/2004

RM souhlasí  s  udělením výjimky se stavební  uzávěry  na  akci  "Výměna  vodovodní  přípojky pro 
Městskou sportovní Turnov, s. r. o., areál sokolovny ve Skálově ulici".
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 19/2004

K bodu č. 7/ Rozpočet města 2004
RM projednala návrh rozpočtu a po úpravách z jednání ukládá p. Staňkové předložit konečný návrh 
na pracovní jednání ZM a finančnímu výboru ZM.  
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 20/2004



K bodu č. 8/ Personální otázky
1. Konkurzní komise pro výběrové řízení na místo ředitele Základní školy 28. října, Turnov
RM jmenuje konkurzní komisi pro výběrové řízení na místo ředitele Základní školy 28. října, Turnov 
ve složení: PhDr. Maierová jako předsedkyně, p. Brož, Ing. Šormová, Mgr. Bárta, Mgr. Florianová, 
Mgr. Čeřovská.
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 21/2004

2. Hodnotící komise pro hodnocení práce ředitelky Základní školy Mašov, Mgr. Šmucrové
RM jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení práce ředitelky Základní školy Mašov ve složení: PhDr. 
Maierová jako předsedkyně, p. Brož, p. Staňková, Mgr. Špetlík, Mgr. Frič. 
(hlasování : 9/0/0)

usnesení RM č. 22/2004

3. Mzdové ohodnocení vedoucích pracovníků 
RM  schvaluje  výši  mzdového  ohodnocení  ředitelů  městských  organizací,  tajemníka  a  vedoucích 
odborů úřadu dle předloženého návrhu s účinností od ledna 2004.
(hlasování: 8/1/0)

usnesení RM č. 23/2004

4. Činnost odboru vnitřních věcí MÚ
RM  projednala  činnost  odboru  v  roce  2003  v  souvislosti  s  překročením  výdajů  na  příslušných 
kapitolách rozpočtu a v této souvislosti :
a)  Odvolává  p.  Mochala  z  funkce  vedoucího  odboru  na  základě  návrhu  pana  tajemníka  ke  dni 
31.1.2004
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 24/2004 

b) Ruší odbor vnitřních věcí MÚ ke dni 31.1.2004.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 25/2004 

c)  Ukládá  p.  tajemníkovi  v  termínu  do  konce  měsíce  ledna  2004  rozdělit  praktické  vykonávání 
činností   rušeného odboru včetně příslušných odpovědností a pravomocí na jiná pracoviště úřadu a v 
tomto smyslu upravit kompetenční řád, organizační řád a další vnitřní dokumenty úřadu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 26/2004  

d) Ukládá paní Staňkové a panu tajemníkovi  realizovat do konce ledna praktické kroky vedoucí ke 
zvýšení účinnosti kontroly výdajů na provoz radnice a stanovení jednoznančné odpovědnosti za jejich 
čerpání.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 27/2004 

K bodu č. 9/ RTT v roce 2004
RM projednala  problematiku zajištění samostatného programu RTT - vysílání  pro Turnov. V této 
souvislosti  nedoporučuje  ZM navýšit  částku  v  rozpočtu  města.  RM pověřuje  paní  místostarostku 
uzavřením smlouvy s  firmou ASPERA na poloviční  rozsah vysílání  do 30.  6.  2004 při  dodržení 
ostatních smluvních podmínek ze smlouvy pro rok 2003 a zabezpečení vysílání každý den v týdnu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 28/2004



K bodu č. 10/ Reforma veřejné správy
RM přijala informaci o aktuálním vývoji jednání v rámci příprav řešení územní reorganizace státu a 
ukládá ing. Šmirausovi předložit na příští jednání návrh umístění jednotlivých úřadů státní správy v 
Turnově.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 29/2004 

K bodu č. 11/ Ostatní
Úprava jízdného na linkách MHD
RM souhlasí s navrhovanou úpravou ceny jízdného na linkách MHD a schvaluje Nařízení města “O 
tarifních podmínkách městské hromadné dopravy města Turnov”. 
(hlasování:9/0/0)

usnesení RM č. 30/2004

Stravovací jednotka
RM schvaluje stravovací jednotku ve výši 67,- Kč pro výpočet stravného v Domově důchodců 
Pohoda, s platností od 1. 1. 2004.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 31/2004

Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků
RM  souhlasí  s  uzavřením  veřejnoprávních  smluv  o  výkonu  přenesené  působnosti  na  úseku 
přestupkové agendy s obcemi územně příslušnými k městu Turnovu: Čtveřín, Frýdštějn, Holenice, 
Hrubá  Skála,  Jenišovice,  Kacanovy,  Karlovice,  Klokočí,  Kobyly,  Ktová,  Lažany,  Loučky,  Malá 
Skála,  Mírová  pod  Kozákovem,  Modřišice,  Ohrazenice,  Olešnice,  Paceřice,  Pěnčín,  Přepeře, 
Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, 
Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Vyskeř, Žďárek, Žernov.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 32/2004

Povolení užití městského znaku
RM  ve  smyslu  čl.  IX.  vyhlášky  č.  41/1997,  o  používání  městských  symbolů,  vyhovuje  žádosti 
Loutkářského souboru Na Židli a povoluje užít městský znak na plakátu k XIV. ročníku loutkářské 
přehlídky Turnovský drahokam bez poplatku.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 33/2004

Připomínky zastupitele p. Kunetky
RM projednala předložené připomínky a stanoviska k jednotlivým otázkám adresované RM i ZM ze 
strany pana Kunetky. 

V Turnově dne 19. ledna 2004

Ing. Milana Hejduk PhDr. Hana Maierová
        starosta      místostarostka


