
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 13. července 2005 

Omluveni: Mgr. Frič, Mgr. Haken, Ing. Sekanina, dále přítomni všichni členové RM dle prezenční 
listiny 

Program jednání: 
1. Studie centrálního parku
2. Technické služby Turnov s.r.o.
- nákup automobilu, složení DR
3. Strategický plán města
- plnění úkolů
4. Ostatní otázky ORM
- vyjímky ze stavební uzávěry, 
- chodník Mašov, podpora z EU v dalších letech
- ostatní
5. Kontrola usnesení RM
6. Majetkové otázky 
- informace o průběhu investic
- VŘ, pozemky
7. Cestovní ruch - aktuální projekty  
8. Soudní řízení - MONDO
9. Ostatní podněty a informace
- zprávy z VHS, další prostředky SROP
- okres Turnov, cena obce, 
- finanční otázky - MSP

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/ Studie centrálního parku
RM bere na vědomí předloženou studii variantních řešení a v této souvislosti ukládá :
- komisím pro životní prostředí, památkové a pro rozvoj a správu majetku projednat a připomínkovat 
předložený návrh
- ing.  Hejdukovi  projednat s  vedením muzea  konkrétní  řešení využití  klíčových pozemků včetně 
majetkových vazeb 
- OŽP předložit na jednání ZM v září výsledný návrh po zapracování oprávněných připomínek. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 313/2005



K bodu č. 2/ Technické služby, s. r. o.
Jednání valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o.
1. Nákup vozidla na zimní údržbu komunikací
RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. souhlasí s nákupem 
vozidla na údržbu komunikací dle předloženého návrhu včetně způsobu financování.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 314/2005

2.  Oprava komunikace  ve Vazoveckém údolí  v  návaznosti  na rekonstrukci  dalších  častí  ze  strany 
sousední obce
RM bere na vědomí prováděné opravy ve Vazoveckém údolí z pohledu sousední obce. RM ukládá 
OSM  předložit  tuto  otázku  opětovně  k  posouzení  v  průběhu  měsíce  září,  a  to  po  zhodnocení 
finančního vývoje v otázce rekonstrukce komunikací.
(hlasování: 5/0/0 )

usnesení RM č. 315/2005

3. Dozorčí rada společnosti
RM při výkonu valné hromady bere na vědomí rezignaci  ing. Šípošové na členství v dozorčí radě a 
jmenuje s účinností od 1. srpna 2005 za členy dozorčí rady p. Boháče, p. Těhníkovou, p. Jansu a ing. 
Hejduka s tím, že posledního člena dojmenuje na příštím jednání. 
(hlasování: 5/0/0 )

usnesení RM č. 316/2005

K bodu č. 3/ Strategický plán města
1. Monitoring Akčního plánu
RM  bere  na  vědomí  informace  o  monitoringu  a  návrzích  na  aktualizaci  Akčního  plánu.  V  této 
souvislosti  RM  souhlasí  s  provedením  úprav  Akčního  plánu  dle  předloženého  návrhu  v  tomto 
materiálu a v příloze č. 1 - Doplněný Akční plán se zapracováním monitoringu (Koncept).
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 317/2005  

2. Konkrétní úkoly vyplývající z aktuálních potřeb 
RM v této souvislosti ukládá:

a)  ing.  Hejdukovi  do  konce  října  prověřit  finanční  podmínky  zpracování  generelu  vodovodu  i 
kanalizace pro klíčové páteřní řady a prověřit a navzájem vyhodnotit obě varianty řešení zásobování 
Průmyslově obchodního areálu Vesecko vodou tak, aby bylo prokázáno, že nově navrhované řešení 
vodojemu v Ohrazenicích je vhodnější. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 318/2005

b) ORM - předložit do konce října analýzu podmiňujících investic na stávající kanalizaci a nové řady 
pro  bytovou  zónu Hruštice  –  Károvsko nezávisle  na  projektu  Čistá  Jizera  dříve  tak,  aby  byla  co 
nejdříve umožněna nová výstavba domů v bytové zóně, která je dnes tímto blokována.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 319/2005 

c) ing. Hejdukovi zahájit do konce října jednání se SČE o možnostech napojení Turnova na rozvodnu v 
Bezděčíně u Hodkovic tak, aby byl Turnov zásobován ze dvou přenosových sítí, a VČE o zajištění 
zkapacitnění  zásobování  Průmyslově  –  obchodního  areálu  Vesecko  elektrickou  energií,  protože  v 
současné době je kapacita v lokalitě vyčerpána.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 320/2005 



d) ORM vytvořit  pro přípravu projektu komunikací v rámci akce odkanalizování Malého Rohozce, 
Hrubého Rohozce a  Daliměřic  -  zejména rekonstrukce Bezručovy ulice  -  neodkladně  samostatnou 
pracovní skupinu a předložit do konce září návrh rozsahu zadání.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 321/2005 

e)  ing.  Šmirausovi  konkretizovat  do  konce  roku  a  projednat  s  investorem  požadavky  na  úpravu 
místních komunikací zasažených výstavbou severního obchvatu I/10. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 322/2005

f) ORM navrhnout do konce roku na jednání RM technická opatření pro realizaci generelu cyklotras 
uvnitř města zejména pro cyklodopravu místních obyvatel po městě.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 323/2005

g) p. Vaňátkovi  zajistit do konce září nezávislé odborné posouzení vhodnosti záměru staveb okružních 
křižovatek v centru města (U Borovičků, u Gymnázia ), a to zejména z pohledu bezpečnosti pro pěší a 
plynulosti dopravy.
(hlasování: 5/0/0)                                  usnesení RM č. 324/2005

h) p. Vaňátkovi vytipovat do konce září nejfrekventovanější přechody a navrhnout ke standardnímu 
projednání technická opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců (např. nasvícení)
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 325/2005

K bodu č. 4/ Ostatní otázky ORM 
1. Výjimky ze stavební uzávěry
RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytové zóně Durychov – Na Kamenci pro novostavbu 
bytového  domu  s  komerčními  prostory  včetně  napojení  na  inženýrské  sítě  v  Křišťálové  ulici  a 
požaduje, aby za Město Turnov vydala stanovisko v různých fázích řízení vždy RM. 

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 326/2005 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytové zóně Durychov – Na Kamenci pro novostavbu 
typového  venkovního  zahradního  plastového  bazénu  u  domu  č.  p.  2046  v  Jaspisové  ulici  dle 
předloženého návrhu.

(hlasování: 6/0/0)                                  usnesení RM č. 327/2005 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytové zóně Hruštice – Károvsko pro stavbu zahradního 
altánu u rodinného domu č. p. 2116 ve Zborovské ulici dle předloženého návrhu.

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 328/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v  centru města pro vestavbu půdního bytu v domě č. p. 273 
ve Vejrichově ulici dle předloženého návrhu.

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 329/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry  v centru města na změnu užívání a stavební úpravy domu č. 
p. 523 v ulici 5. května dle předloženého návrhu.

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 330/2005



RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na území vodního zdroje Dolánky pro Přístavbu chladícího 
boxu ke stávajícímu skladu ovoce a zeleniny Daliměřice – firmy Vladimír Batlička – Ovoce zelenina. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 331/2005

2. Chodník Mašov
RM souhlasí se záměrem realizace akce v příštím roce a ukládá ORM zajistit zpracování projektové 
dokumentace  pro  stavební  povolení  1.  etapy  stavby  Chodníku  do  Mašova  včetně  zabezpečení 
stavebního povolení.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 332/2005

RM ukládá  ORM  zabezpečit  v  letošním roce  realizaci  dešťových  vpustí  v  rámci  1.  etapy  stavby 
Chodníku do Mašova a zabezpečit financování pomocí rozpočtové změny.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 333/2005

3. Tvorba strategických rozvojových dokumentů Libereckého kraje ve vztahu k možnostem čerpání 
dotací Evropské unie
RM  bere  na  vědomí  předloženou  zprávu  a  schvaluje  po  drobných  úpravách  předloženou  verzi 
celkového přehledu projektových záměrů Města Turnov či organizací na jeho území.
(hlasování: 5/0/1)

usnesení RM č. 334/2005

4. Prodej nezasíťovaných pozemků v bytových zónách
RM ukládá ORM předložit na příští jednání upravený návrh o způsobu prodeje a celkových nákladech 
na zainvestování předmětné lokality.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 335/2005

K bodu č. 5/ Kontrola usnesení
RM projednala  kontrolu  plnění  svých  usnesení  a  ruší  usnesení  RM č.  248/00  +  413/00,  503/04, 
128/04, 125/04, 579/04, 2/05, 288/00, 212/01 + 72/02, 71/02, 39/02, 313/03, 251/04, 479/04, 256/04, 
321/04, 470/04, 512/04, 276/04, 66/05, 27/05, 321/04, 318/02, 62/03, 237/02, 629/04, 320/04 a 38/05.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 336/2005

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1. Oprava lávky pro pěší přes Jizeru
RM neschvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Chládek & Tintěra, a. s. na opravu nátěrů 
lávky pro pěší přes Jizeru.
RM schvaluje  vypsání  výběrového  řízení  na  opravu  nátěrů  lávky pro  pěší  přes  Jizeru  a  jmenuje 
hodnotící komisi ve složení Ing. Hejduk, Ing. Šmiraus, p. Buchta, p. Preisler.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.  337/2005

2. Výběr zhotovitele akce "Stavební úpravy RTG MN Turnov" 
RM schvaluje zhotovitelem akce "Stavební úpravy RTG MN Turnov" firmu Finalstav Liberec, s. r. o. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 338/2005



3. Realizace místní komunikace v Mašově 
RM doporučuje ZM schválit vykoupení pozemků parc.č. 287/20, 287/21, 287/22 a 287/23, k. ú. Mašov 
u  Turnova  o  celkové  výměře  990  m2 na  komunikaci  v  Mašově  za  cenu  stanovenou  znaleckým 
posudkem.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 339/2005 

4. Cyklostezka ve sportovně rekreační zóně v údolí Stebénky - majetkové kroky
Pro realizaci  1.  etapy sportovně rekreační  zóně v údolí  Stebénky v Turnově RM doporučuje  ZM 
schválit následující majetkové kroky:

- vykoupení pozemků podél pravého břehu toku Stebénky od manželů Jaroslava a Evy Plívových, 
Turnov - p. p. č. 3041/1, k. ú. Turnov a od pana Jana Maye, Turnov - p. p. č. 3065, k. ú. Turnov za 
cenu 20,- Kč/m2. 
 
-  směnu  pozemků  p.  č.  3047/1,  3047/2,  3047/5,  3047/3,  3048/2,  3048/3,  3060,  k.  ú.  Turnov  ve 
vlastnictví  pí.  Marie Pražákové, Turnov za pozemek p. č. 1537, k. ú. Turnov ve vlastnictví  Města 
Turnov s tím, že veškeré náklady se směnou spojené budou hrazeny ze strany pí. Pražákové.

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 340/2005 

RM schvaluje pronájem pozemků p. č. 3061/4, 3061/2, 3063, 3062 a 3061/1, k. ú. Turnov od p. Ing. J. 
Dědečka, Turnov na 99 let za symbolickou cenu 1,- Kč/rok a dále ukládá OSM jednat o vykoupení 
pozemků za 20,- Kč/m2. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 341/2005 

5. Prodej části pozemku parc. č. 863/1, k. ú. Turnov 
RM doporučuje ZM schválit prodej zbytkového pozemku část p. p. č. 863/1, k. ú. Turnov o výměře 
cca 20 m2 za cenu 500,- Kč/m2.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 342/2005

6. Podání žádosti o grant na rekonstrukci synagogy
RM schvaluje podání žádosti o grant z programu "Finanční mechanismus EHP/ Norsko" na obnovu 
synagogy v Turnově. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 343/2005

7. Výběr zhotovitele akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Ant. Dvořáka"
RM schvaluje dodavatelem stavby ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Ant. Dvořáka,, společnost 
Technické služby Turnov, s. r. o.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 344/2005

8. Pronájem pozemku (výpůjčka) pro pana Bernata Františka
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 145/1 o vým. 6540 m2, k. ú. Malý Rohozec pro p. Františka 
Bernata na dobu 5 let.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 345/2005



9. Pronájem pozemku - zahrádky
RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem zahrádky s paní Jarmilou Frydrychovou, Brigádnická 
1423, Turnov na část pozemku p. č. 3848/1 o výměře 400 m2, k. ú. Turnov za cenu 1,- Kč/m2/rok.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 346/2005

10. Pronájem pozemku - zařízení staveniště Chládek&Tintěra
RM schvaluje pronájem části pozemků p.č. 1818/8 a 1818/9 o celkové výměře 860 m2, k. ú. Turnov 
pro firmu Chládek & Tintěra, K Vápence 2677, Pardubice z důvodu zařízení staveniště za stanovenou 
cenu 10 tis. Kč.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.  347/2005

11.  Uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  pro  stavbu  "Optický  kabel  Ústí  nad  Labem - 
Ostrava- 5.etapa- okres Semily" 
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  podle  zákona  č.  127/2005  Sb.  o 
elektronických telekomunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v návaznosti na občanský 
zákoník na pozemcích parc.č. 2921/22, 2921/24, 2921/32, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnova 
dotčených stavbou "Optický kabel Ústí nad Labem - Ostrava- 5.etapa- okres Semily" společnostmi 
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s. a GTS NOVERA, a. s. za jednorázovou úhradu dle návrhu.

(hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č. 348/2005

12. Zřízení věcného břemene na pozemku ČR - SŽDC, s.o. ve prospěch Města Turnova 
RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění stavby na pozemku ČR SŽDC, s. o. a smlouvu o zřízení 
věcného břemene spočívajícího ve strpění existence cizí stavby na pozemku ČR pro akci Rekonstrukce 
schodiště  včetně  veřejného  osvětlení,  Daliměřice  za  jednorázovou  úhradu  dle  návrhu  pro  Město 
Turnov.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.  349/2005

13. Plnění rozpočtu
RM bere na vědomí plnění rozpočtu OSM na rok 2005 ve výdajové části.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.  350/2005

K bodu č. 7/ Cestovní ruch - aktuální projekty  
1. Projekt SROP - cestovní ruch 
RM vzala na vědomí informaci o dotaci z grantového schématu Libereckého kraje programu SROP na 
realizaci projektu " Produkty a programy regionu Český ráj" v této souvislosti souhlasí:
- s realizací aktivit dle přílohy č. 1
- s organizačním a personálním zajištěním realizace projektu dle přílohy č. 2
-  se  sepsáním  dodatku  Smlouvy  o  partnerství  mezi  Městem  Turnov  a  Sdružením  Český  ráj  o 
spolufinancování projektu.
 (hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 351/2005 

2. Informační a orientační systém v Českém ráji
RM ukládá  ORM předložit  na  příští  jednání  ve  spolupráci  s  OCR materiál  o  realizaci   projektu 
Optimalizace  informačního  systému  v  Českém  ráji  a  Horním  Pojizeří  na  území  Města  Turnova 
doplněný o vybavení městského cyklistického okruhu. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 352/2005



K bodu č. 8/ Soudní řízení - MONDO
RM schvaluje podání žaloby na firmu Italmec spol, s r. o. za nevhodně provedené dílo atletického 
stadionu v Turnově v souladu s předloženým materiálem. 
(hlasování: 6/0/0 )

usnesení RM č.353/2005  

K bodu č. 9/ Ostatní podněty a informace 
Odpisový plán - oprava
RM ruší usnesení RM č. 250/2005 a schvaluje rozšíření odpisového plánu Dětského centra Turnov, 
příspěvková organizace dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.  354/2005

Sledované ukazatele
RM schvaluje zvýšení sledovaného ukazatele Mateřské škole Turnov, Bezručova 590, okres Semily 
dle návrhu.
(hlasování: 6/0/0 )

usnesení RM č. 355/2005  

Výběrová komise na poskytovatele úvěru
RM schvaluje výběrovou komisi na poskytovatele úvěru dle návrhu. RM současně schvaluje přijetí 
příslibu úvěru k doložení finančního zajištění akce Zlepšení protipovodňových opatření Města Turnov 
v rámci projektu Intereg III.A.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 356/2005 

MST, s. r. o. - vyjádření k připomínkám auditorky
RM bere na vědomí předložený materiál  týkající  se MST, s. r.  o. a ukládá jednateli  společnosti  a 
odboru správy majetku formou dodatku upravit do konce září stávající smluvní vztahy s Fotbalovým 
klubem Turnov a  Atletickým klubem Turnov dle  doporučení  firmy,  která  zpracovává  ekonomiku 
MST, s. r. o.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 357/2005 

     Užití městského znaku
RM vyhovuje žádosti firmy Sprint o prominutí poplatku za užití městského znaku. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 358/2005

Nařízení č. 4/2005, kterým se zrušuje nařízení č. 65/2001 zpoplatňování malých zdrojů
RM ruší usnesení č. 512/03 ze dne 10. 12. 2003 a současně  schvaluje nařízení č. 4/2005, kterým se 
zrušuje nařízení Města Turnova č. 65/2001 o pravidlech zpoplatňování malých zdrojů znečišťování 
ovzduší. 
(hlasování: 5/0/0 )

usnesení RM č.359/2005   
 
V  Turnově dne 15. července 2005

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
       starosta      místostarostka


