
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 18. května 2005 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Plán odpadového hospodářství
2. Údržba parků
3. Přehled režijních nákladů TST
4. Výsledky kontroly v knihovně
5. Obchodní centrum Koňský trh
- rozšířené jednání o dalším postupu
6. Dopravní terminál
- úprava řešení 
7. Otázky ORM
- spor s panem Tulačkou, ostatní
8. Majetkové otázky
- směna Sechovská, tři komunikace z RM,
9. Finanční otázky
- žádosti o dotace, 
-příplatek mimo základní kapitál MST,
- převod areálu TST 
- příspěvkové organizace
10. Ostatní podněty a informace
- další postup Střelnice, RTT

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/ Odpadové hospodářství
1.Plán odpadového hospodářství                      
RM bere na vědomí návrhovou a  směrnou část  Plánu odpadového hospodářství  Města  Turnova a 
ukládá Ing. Šípošové zabezpečit úpravu konkrétního znění dle připomínek z diskuse.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 191/2005

2. Likvidace biodpadů                          
RM schvaluje záměr  likvidace bioodpadů formou sběrného místa na Malém Rohozci a ukládá TST, s. 
r. o., OSM a OŽP zajistit příslušné kroky k jeho realizaci. Dále požaduje předložit na jednání RM 
konečný materiál po získání všech  informací o vstupních  a provozních  nákladech této činnosti. 
(hlasování: 7/1/1)

usnesení RM č. 192/2005



K bodu č. 2/ Údržba parků
Údržba parků
RM neschvaluje změnu systému údržby městských parků.
(hlasování: 5/2/2)

usnesení RM č.193/2005 

K bodu č. 3/ Přehled režijních nákladů TST
RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. bere na vědomí zprávu 
dozorčí rady společnosti o analýze podnikové režie společnosti Technické služby Turnov, s. r. o.
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č.194/2005 

K bodu č. 4/  Výsledky kontroly v knihovně
Výsledky kontroly v knihovně
RM projednala  zprávu  o  kontrole  a  v  této  souvislosti  schvaluje  výši  finančního  postihu  Danuše 
Altové, ředitelky Městské knihovny A. Marka, dle návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 195/2005

Zrušení inventarizace majetku
RM ruší usnesení č. 237/2004 ze dne 12. 5. 2004 o způsobu inventarizace majetku.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 196/2005

Namátkové kontroly inventarizací příspěvkových organizací.
RM ukládá, aby v průběhu roku byly provedeny namátkové kontroly inventarizací movitého majetku 
u všech příspěvkových organizací, a to:
1.OSV u Dětského centra a ZSST
2.OSM u Městské nemocnice Turnov
3.OŠKS u zbývajících sedmnácti příspěvkových organizací, a to minimálně u 5 ročně
Zároveň RM uděluje plnou moc vedoucí odboru správy majetku, odboru sociálních věcí a odboru 
školství, kultury a sportu ke jmenování zaměstnanců, kteří se budou účastnit inventarizací movitého 
majetku příspěvkových organizací.
(hlasování: 8/1/0)

usnesení RM č. 197/2005

K bodu č. 5/ Obchodní centrum Koňský trh
RM ukládá ing. Kanclířovi předložit na příští jednání opětovně otázku výjimky ze stavební uzávěry na 
jednání ZM.
(hlasování: 8/1/0)

usnesení RM č. 198/2005

K bodu č. 6/ Dopravní terminál
Řešení integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD v Turnově  - 
změna dokumentace
RM projednala  drobné úpravy studie  řešení  a  schvaluje  zásadní  změnu záměru  řešení  ve  smyslu 
vybudování podzemního parkoviště pod autobusovým nádražím v rámci akce "Integrovaný přestupní 
uzel veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD v Turnově".
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 199/2005



K bodu č. 7/ Otázky ORM 
Stížnost Ing. Václava Tulačky
RM projednala stížnost pana Ing. Tulačky a schvaluje řešení této stížnosti dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/3)

usnesení RM č. 200/2005

2. Výjimky ze stavební uzávěry
RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytových zónách pro "STL přípojku plynu k č. p. 722, 
Vrchhůra" dle předloženého návrhu.
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 201/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytových zónách pro "Kanalizační přípojku  k rodinnému 
domu č.p. 666, Jaspisová ul." dle předloženého návrhu.
(hlasování:9/0/0)

usnesení RM č. 202/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na území vodního zdroje Dolánky a na území, pro které 
nebyl zpracován a schválen Územní plán sídelního útvaru Turnov, pro "Rekonstrukci rodinného domu 
č.p. 1, Mokřiny - Malý Rohozec" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 203/2005

RM  uděluje  výjimku  ze  stavební  uzávěry  na  území  vodního  zdroje  Dolánky  pro  "Rekonstrukci 
rodinného domu č. p. 11 Malý Rohozec" dle předloženého návrhu.
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č.204/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v centru města pro "Odstranění přístavby domu č. p. 523 v 
ul. 5. května" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.  205/2005 

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytových zónách pro stavbu "komunikace a inženýrské 
sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.  206/2005 

K bodu č. 8/ Majetkové otázky
1.  Schválení  vypsání  zakázky  na  akci  "Stavební  úpravy  odd.  RTG v  MN Turnov"  a  jmenování 
hodnotící komise
RM schvaluje vypsání zakázky na akci "Stavební úpravy odd. RTG MN Turnov" a jmenuje hodnotící 
komisi ve složení: Jan Ulrich, p. Sedlák, p. Pokorný, p. Kobosil, p.Boháč, ing. Pekař.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 207/2005

2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ŘSD ČR
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR a následně smlouvy o zřízení věcného břemene dle cenových předpisů platných v době 
uzavření  smlouvy o zřízení  věcného břemene.,  spočívajícího v omezení  vlastnického práva Města 
Turnova k pozemkům parc. č. 463/1, k. ú. Malý Rohozec a parc. č. 797, k. ú. Bukovina u Turnova ve 
prospěch odvodnění silnice I/10 Turnov - Harrachov. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 208/2005



3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - ČESKÝ TELECOM, a.s.
RM schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene   podle  zákona  č.  151/2000  Sb.   o 
telekomunikacích a změně dalších zákonů v návaznosti na občanský zákoník na pozemcích p.č. 3868 
ost.pl., p.č. 3859/1 ost.pl., k.ú. Turnov a p.č. 948 ost.pl., k.ú. Daliměřice v celkové délce 60,7 m ve 
vlastnictví Města Turnova dotčených stavbou "Kotrman, Vesecko čp. 420" pro ČESKÝ TELECOM, 
a.s. za jednorázovou úhradu 50,- Kč/bm. 
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 209/2005

RM zároveň ruší usnesení RM č. 545/2004 ze dne 10. 11. 2000.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 210/2005

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - VODNÍ ELEKTRÁRNA, EMIL VOTRUBEC, s. r. 
o.
RM souhlasí s umístěním podzemního el. vedení po pozemku parc.č. 763/11, ost.pl. k.ú. Daliměřice 
ve vlastnictví Města Turnova pro potřebu spol. VODNÍ ELEKTRÁRNA EMIL VOTRUBEC, s. r. o. 
pro  dálkové  ovládání  stavidel  a  zároveň  i  pro  potřeby  Města  Turnova  pro  osazení  kamerového 
strážního systému. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bezplatně.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 211/2005

5. Prodej pozemků pod garážemi v ul. Fučíkova, Turnov 
RM  nedoporučuje  prodej  stav.  pozemků  parc.  č.  2253/14  2253/15,  2253/16,  2253/17,  2253/18, 
2253/19, k. ú. Turnov pod garážemi ve Fučíkově ul. v Turnově.
(hlasování: 6/1/2)

usnesení RM č. 212/2005

RM v této souvislosti současně :
- schvaluje pronájem uvedených stav. pozemků pro vlastníky staveb garáží za cenu 20,- Kč/m2/rok. 
- ukládá OSM projednat  pronájem dalších zaplocených pozemků a předložit návrh řešení na jednání 
RM do konce srpna. 
(hlasování: 8/0/1 )

usnesení RM č. 213/2005

6. Pronájem pozemku pro p. Luďka Stejskala
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 307/1 o vým. 100 m2, k. ú. Turnov pro p. Luďka 
Stejskala za cenu 20,- Kč/m2/rok s podmínkou, že na pozemku nebude umístěna žádná stavba ani 
přístřešek.
(hlasování: 9/0/0) usnesení RM č. 214/2005

7. Pronájem pozemků
RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem zahrádek s p. J. Šírem, Turnov na část pozemku p.č. 
3386/5 o vým. 120 m2, k. ú. Turnov, za cenu 2,- Kč/m2/rok; s pí L.  Platzovou, Turnov na část 
pozemku p. č. 1007/35 o vým. 263 m2, k. ú. Turnov za cenu 1,- Kč/m2/rok.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 215/2005

RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemků s pí Š. Křapkovou, Turnov na část pozemku 
parc. č. 1464, o vým. 30 m2, k. ú. Turnov a p. p. č. 1465/2 o vým. 40 m2, k. ú. Turnov za cenu 800,- 
Kč/rok.
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 216/2005



8. Pronájem pozemku u domu čp. 1330
RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1258/8 o vým. 1245 m2 pro majitele 
domu čp. 1330 (manž. Joskovi, Mitáčkovi, Tichý a pí. Rytířová) za cenu 3,- Kč/m2/rok.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 217/2005

9. Prodloužení nájemní smlouvy – Fr. Zikuda, stavitel
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 702/3 a 702/1 o výměře 26500 m2, k. ú. 
Daliměřice a nový pronájem části pozemků p. č. 708/1 a 702/1 o výměře 25000 m2, k. ú. Daliměřice 
pro Františka Zikudu, Turnov za celkové nájemné ve výši 100.000,- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou - do 31. 12. 2007.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 218/2005

10. Nájem pozemků Na lukách
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků s majiteli části pozemku p. č. 2768/1 a části 
pozemku p. č. 2768/2, k. ú. Turnov zastoupenými ing. Václavem Černým na dobu neurčitou.
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 219/2005

11.  VŘ  na   rekonstrukci  parketové  podlahy  v  Základní  škole  Turnov,  ul.  28.  října  a  úprava 
odpočinkového prostoru v areálu
RM schvaluje výsledek VŘ, kde zvítězila " Vladislav Jakeš - MAN " a schvaluje použití zbylých 
finančních prostředků  z rozpočtu na úpravu odpočinkového prostoru pro školní družinu. 
(hlasování: 6/1/2)

usnesení RM č. 220/2005

12. Oznámení o změně nájemce nebytových prostor v čp. 151 Trávnice
RM  bere na vědomí změnu nájemce nebytových prostor z důvodu prodeje společnosti v objektu čp. 
151 Trávnice. Novým nájemcem je společnost KÖNIG,  s. r. o., Hrubá Skála, která podnik odkoupila 
od Jana Königa.
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 221/2005

13. Prodej pozemků pod garážemi u bývalého škvárového hřiště a na Kotlerově nábřeží v Turnově
RM uznává zaplacení pozemku pro prvomajitele a dědice garáží na Kotlerově nábřeží a u škvárového 
hřiště a doporučuje ZM schválení prodeje pozemků pod těmito garážemi za cenu 500,- Kč a nákladů 
spojených s převodem.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 222/2005

RM doporučuje ZM prodej stavebních pozemků pod garážemi na Kotlerově nábřeží a u škvárového 
hřiště za cenu  dle znaleckého posudků a nákladů spojených s převodem, a to pro majitele,  kteří 
získali garáž koupí. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 223/2005

14. Dřevoodbyt s. r. o. - vypořádání  nákladů vložených do pronajatého objektu čp. 482 Vesecko
RM neschvaluje  návrh kompenzace za úpravy vnitřních prostor. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 224/2005 



15. VŘ na dodávku  výtahu dětského oddělení nemocnice
RM schvaluje výsledek VŘ, kde zvítězila firma Elektro Mosev, Hradec Králové  a ukládá p. Staňkové 
zabezpečit rozpočtovou změnu z rozpočtové rezervy na dofinancování akce.
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 225/2005

16. Pronájem pozemků za budovou prodejny LIDL
RM neschvaluje v tuto chvíli pronájem pozemku 3390/1  a ukládá ORM hájit důsledně zájmy města 
při  řešení  nového technického řešení  opěrné zdi.  Současně ukládá ORM a SÚ předložit  na příští 
jednání celou otázku k projednání.
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 226/2005

K bodu č. 9/ Finanční otázky
1. Nákup automobilu a použití investičního fondu - Zdravotně sociální služby Turnov
RM ukládá ředitelce  Zdravotně sociálních služeb Turnov provést VŘ na zvolený typ auta a předložit 
ke schválení na příští jednání výsledek poptávky.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 227/2005

2. Vypořádání výsledků hospodaření příspěvkové organizace Pomocná škola při Dětském centru 
Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily za rok 2004 - oprava
RM schvaluje opravu vypořádání výsledku hospodaření příspěvkové organizace Pomocná škola při 
Dětském centru Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily za rok 2004 dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 228/2005

3. Nákup nábytku do pokladny - Hrad Valdštejn
RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn nákup hmotného majetku ve výši 150 tis. Kč a 
použití investičního fondu na tento nákup ve výši 150 tis. Kč dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 229/2005

RM schvaluje příspěvkové organizaci snížení použití rezervního fondu  v roce 2005 o částku 90 tis. 
Kč dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 230/2005

4. Příplatek mimo základní kapitál - Městská sportovní Turnov, s. r. o.- jednání VH
RM v působnosti  valné  hromady společnosti  schvaluje,  aby společník  poskytl  Městské  sportovní 
Turnov, s. r. o. příplatek mimo základní kapitál ve výši 200 tis. Kč.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 231/2005

5. Komunitní plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku, Jilemnicku
RM ukládá Mgr. Kocourové předložit rozpracovaný záměr na některé z příštích jednání. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 232/2005
 

6. Převod nemovitého majetku areálu technických služeb
RM  v  této  době  neschvaluje  převod  nemovitého  majetku  areálu  čp.  2055  Sobotecká  Turnov 
společnosti Technické služby Turnov, s. r. o.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 233/2005



7.   Přístavba Centrální sterilizace MN Turnov  
RM souhlasí  se  záměrem přípravy akce  Přístavba  centrální  sterilizace  MN Turnov a  ukládá MN 
Turnov zajistit potřebné kroky k podání žádosti o státní dotaci.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 234/2005

K bodu č. 10/ Ostatní podněty a informace  
Projekt Střelnice
RM ukládá ORM  zabezpečit  projednání  řešení  úpravy projektu Střelnice na pracovním jednání ZM 
v rámci diskuse o financování této akce.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 235/2005

Svěření působnosti RM OSM
RM dle zákona o obcích 128/2000 § 102 odst. 1 písm.m) svěřuje OSM uzavírání nájemních smluv k 
bytům ve vlastnictví Města Turnova včetně podepisování těchto smluv.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 236/2005

RM doporučuje OSM postupovat v této působnosti dle závěrů bytové komise.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 237/2005

Dotace z programu Partnerství - dodatečná žádost pro rok 2005
RM souhlasí s účastí města v programu ”PARTNERSTVÍ” s projektem ”Cesta proti násilí”, který je 
zaměřen na primární prevenci kriminality.
(hlasování: 7/0/2)

usnesení RM č. 238/2005

Vyřazení a prodej majetku
RM schvaluje vyřazení majetku městské policie v hodnotě 54.775,- Kč, vyřazení kuchyňské linky v 
hodnotě  11.276,-  Kč,  mobilních  telefonů  a  frankovacího  stroje  dle  návrhu kanceláře  tajemníka  v 
hodnotě 47.040,- Kč.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 239/2005

RM bere na vědomí informaci škodní a likvidační komise o prodeji majetku (skříň šatní a kovový 
regál)  v celkového hodnotě 340,- Kč Tělovýchovné jednotě Turnov.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 240/2005

Náhrada škody - ztráty finanční hotovosti na dopravním odboru
RM schvaluje  částečné  uplatnění  náhrady  škody ve  výši  50% částky  dle  návrhu.  Zbývající  část 
náhrady škody schvaluje k odpisu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 241/2005

RM ukládá panu tajemníkovi zabezpečit kontrolu dodržování Směrnice o vedení pokladní agendy v 
pokladnách Městského úřadu Turnov a dohody o hmotné odpovědnosti.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 242/2005



Členství v komisi
RM schvaluje změnu člena komise škodní a likvidační – nahradit sl. Petru Patočkovou pí. Vladimírou 
Vávrovou.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 243/2005

Hodnocení práce ředitelky Městské knihovny za rok 2004 a výběrové řízení na funkci ředitele
RM  schvaluje  výši  mimořádné  odměny  pro  Danuši  Altovou,  ředitelku  Městské  knihovny  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 244/2005

RM  ukládá  ing.  Chlupové  vypsat  v  dostatečném  časovém  předstihu  výběrové  řízení  na  ředitele 
Městské knihovny v souvislosti s uplynutí funkčního období současné ředitelky.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 245/2005

Městská nemocnice - vyřazení DDHM
RM souhlasí s vyřazením DDHM dle seznamu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 246/2005

Výběrové řízení na ředitelku MŠ Alešova ul.
RM odvolává paní Janu Pernicovou z funkce ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres 
Semily s účinností k 31. 7. 2005.
RM jmenuje do funkce ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily paní Naděždu 
Dovolilovou s účinností od 1. 8. 2005. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.  247/2005

V Turnově dne 24. května 2005

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová 
      starosta       místostarostka


