
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 13. dubna 2005 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Technické služby Turnov s.r.o.
- rok 2004, aktuality
2. Městská sportovní Turnov s.r.o.
- rok 2004, aktuality
3. Obchodní centrum Koňský trh
- projednání materiálu do ZM
4. Otázky ORM
- VŘ chodník Dolánky, výjimky ze st. uz.,
- výměna pozemků BZ, jižní sjezd
5. Financování areálu Střelnice
6. Majetkové otázky
- pozemky Karlovic, muzea, 
- VŘ pojištění majetku, údržba komunikací,
- úprava gymnázia pro VC, ost.
7. Sociální otázky
- výroční zprávy  2004 ZSST, DC Turnov,
- ostatní
8. Personální otázky
- odměny jednatelům za rok 2004, 
- motivace - pravidla na odměny
9. Ostatní podněty a informace
- protipovodňová komise, dětské hříště,
ostatní, sportovní hřiště III. ZŠ

K bodu č. 1/ Technické služby Turnov s.r.o. - jednání valné hromady 
1. Hospodaření a audit za rok 2004
RM jako valná hromada společnosti projednala  hospodaření a audit společnosti  Technické služby 
Turnov, s. r. o. za rok 2004. Současně bere  na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě.         
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 141/2005  

2. Rozdělení zisku za rok 2004
RM jako valná hromada společnosti souhlasí s rozdělením zisku společnosti Technické služby Turnov, 
s. r. o. za rok 2004 dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 142/2005



3. Nákup vozidla a využití nerozděleného zisku 
RM jako valná hromada společnosti schvaluje záměr investičního nákupu  vozidla na zimní a letní 
údržbu komunikací.RM v této souvislosti ukládá jednateli předložit konečný návrh na uvedený nákup 
včetně dalších možností  použití nerozděleného zisku  do majetku společnosti  na některé z příštích 
jednání RM. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 143/2005

K bodu č. 2/ Městská sportovní Turnov, s. r. o. - jednání valné hromady
1. Zpráva o činnosti za rok 2004
RM jako valná hromada společnosti projednala Zprávu o činnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. v 
roce 2004 a bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 144/2005

2. Hospodaření společnosti v roce 2004
RM jako valná hromada společnosti projednala hospodaření Městské sportovní Turnov, s. r. o. v roce 
2004. RM v této souvislosti ukládá jednateli a paní Bc. Staňkové předložit nejdéle do konce srpna 
materiál o návrhu řešení připomínek auditora z roční zprávy.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 145/2005

K bodu č. 3/ Obchodní centrum Koňský trh
RM souhlasí se zásadami  navrhovaného  řešení a  ukládá ORM předložit konečný návrh studie stavby 
ZM k projednání. (hlasování: 7/1/1)

usnesení RM č. 146/2005

RM ukládá vedení města a OSM připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí na majetkové řešení 
souvislostí areálu jatek, nové komunikace a řešení trojsměny mezi pilou Plátek, Městem Turnov a 
investorem obchodního centra.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 147/2005

K bodu č. 4/ Otázky ORM 
1. Výběrové řízení "Chodník Dolánky"
RM schvaluje  vypsání  výběrového  řízení  na  dodavatele  stavby "Chodník  Dolánky -  I.etapa"  RM 
jmenuje  pětičlennou  výběrovou  komisi  ve  složení  Ing.  Vítězslav  Sekanina,  Ing.  Petr  Chval,  Ing. 
Vladimír  Janda,  Ing.  Pavel  Kanclíř,  ing.  Hejduk Milan,  p.  Skrbková Miroslava.  Zároveň jmenuje 
náhradníky do výběrové komise ve složení Ing. Jaromír Pekař, Jiří Vocásek, Ing. Jindřich Jeníček, 
Ludmila Těhníková, Ing. Kateřina Košková, ing. Šmiraus Miloslav.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 148/2005

2. Jižní sjezd ze silnice I/35 do PZ Turnov - Ohrazenice
RM bere na vědomí informace o vývoji situace na investiční přípravě a v této souvislosti  ukládá ORM 
:
- ukončit práce na stávajícím řešení  sjezdu,
- předložit  ZM podnět k pořízení změny územního plánu pro nové řešení stavby,
- projednat ORM situaci se všemi investičními partnery.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 149/2005

3. Bytové zóny - směna části pozemků
RM  schvaluje  v  lokalitě  Durychov,  Na  Kamenci  směnu  částí  pozemků  ppč.  3276/6,  3276/15  a 



3276/10,  k.ú.  Turnov ve vlastnictví  pana Vlastislava Vlčka,  bytem Liberec,  za část  pozemku ppč. 
3345/11,  k.ú.  Turnov,  ve  vlastnictví  Města  Turnov,  dle  předloženého  návrhu.  Rozdíl  v  hodnotě 
směňovaných  pozemků  doplatí  výše  uvedený  vlastník  na  základě  upřesnění  výměr  geometrickým 
plánem a po podpisu Směnné smlouvy na bankovní účet města Turnov. geometrický plán na odměření 
části pozemků ppč. 3276/6, 3176/15 a 3276/40 v k.ú. Turnov a části pozemku ppč. 3345/11 v k.ú. 
Turnov, uhradí obě strany stejným dílem.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 150/2005

RM ukládá OSM vypovědět nájemní smlouvy Svazu zahrádkářů na část pozemku ppč. 3345/11 k. ú. 
Turnov, která bude odměřena geometrickým plánem. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 151/2005

4. Výjimky ze stavební uzávěry
RM  uděluje  výjimku  ze  stavební  uzávěry  v  území  vodního  zdroje  Dolánky  pro  "Rekonstrukci 
rodinného domu č. p. 37 Malý Rohozec" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 152/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v centru města pro "Rekonstrukci rodinného domu č. p. 291 
v ul. Ant. Dvořáka" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 153/2005

RM  uděluje  výjimku  ze  stavební  uzávěry  v  centru  města  pro  "Obnovu  židovské  synagogy"  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 154/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v centru města pro "Stavební úpravu rodinného domu č. p. 
880 v ul. 28. října" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 155/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytové zóně Daliměřice pro "Přístavbu zahradní chatky na 
pozemku p. č 695/83 v k. ú. Daliměřice" dle předloženého návrhu za podmínky, že přístavba bude 
povolena jako stavba dočasná na dobu pěti let.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 156/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v centru města pro "Přeložku kabelu NN pro dostavbu haly 
TJ ve Skálově ul." dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 157/2005

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v centru města pro "Stavbu parkoviště areálu Discomagic" 
dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 5/1/3)

usnesení RM č. 158/2005



K bodu č. 5/ Financování areálu Střelnice
RM doporučuje ZM pro realizaci schváleného investičního záměru akce Střelnice schválit principy 
způsobu financování, tedy kombinaci provozních úspor, prodejů, dotací, úvěru, prostředků městských 
organizací.
(hlasování: 7/0/2) usnesení RM č. 159/2005

K bodu č. 6/ Majetkové otázky
1. Prodej pozemku pro přístavbu Muzea Českého ráje v Turnově
RM doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků parc. č. 536 a č. 540, k. ú. Turnov o výměře cca 
150 m2 do vlastnictví  Libereckého kraje,  správy příspěvkové organizace Muzeum Českého ráje v 
Turnově na přístavbu depozitářů za odhadní cenu. Současně ukládá OSM připravit jako podmínku pro 
prodej smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemků pro pěší komunikaci za shodných podmínek.  
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 160/2005

2. Pozemky v katastru obce Karlovice
RM vzala na vědomí informaci o podílovém spoluvlastnictví majetku s Obcí Karlovice a ukládá OSM 
zahájit   s  Obcí  Karlovice  jednání   o  majetkovém  vypořádání  podílového  vlastnictví  formou 
vyváženého rozdělení majetku.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 161/2005 

3. Výkup pozemků pro fotbalové hřiště za tratí
RM doporučuje ZM schválit postupné vykupování pozemků, na kterých je umístěno travnaté fotbalové 
hřiště v Koškově ulici za tratí, za cenu 45,- Kč/m2. RM neschvaluje placení nájemného městem v r. 
2005 a 2006 za dosud neodkoupené pozemky užívané fotbalovým klubem a ukládá Městské sportovní 
Turnov s.r.o. tuto otázku řešit ve své kompetenci.
(hlasování: 6/0/3)

usnesení RM č.  162/2005

4. Majetkové vypořádání cesty do osady Loužek, k. ú. Bukovina u Turnova
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova za  podmínek dle návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.  163/2005

5. Prodej pozemku pod chatkou v Benátkách, Turnov
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 2975/3 zast.pl. o výměře 25 m2, k.ú. Turnov za 
cenu 300,- Kč/m2.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 164/2005 

6. Pronájem pozemku - letní předzahrádka před restaurací Belgický dvůr na náměstí  Českého ráje
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 476/2 o výměře 14 m2, k. ú. Turnov před Restaurací 
Belgický dvůr, Hluboká ul. 285, Turnov.
(hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 165/2005 

7. Pojištění majetku Města Turnova
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na pojištění majetku Města Turnova a jmenuje výběrovou 
komisi  ve složení  p.  ing.  Pekař,  p.  Těhníková,  p.  Vávrová,  Bc.  Staňková,  nově zvolený předseda 
finančního výboru.
(hlasování: 6/3/0)

usnesení RM č. 166/2005



8. Stavebně-technický stav objektu MŠ Turnov, ul. Zborovská
RM schvaluje dokončení projekčního řešení rekonstrukce objektu a ukládá OSM předložit na srpnové 
zasedání návrh harmonogramu rekonstrukce v příštích letech.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 167/2005

9. Stavebně-technický stav objektu MŠ Turnov, ul. Hruborohozecká
RM po projednání zprávy o stavu objektu ukládá OSM udržovat objekt v provozuschopném stavu bez 
zásadních investic v příštích letech. 
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 168/2005

10. Žádost nájemnice paní Evy Jiřičkové, Žižkova 1356,  Turnov
RM souhlasí s provedením stavebních úprav v uvedeném rozsahu na náklady nájemnice paní Evy 
Jiřičkové, Žižkova 1356, Turnov bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 169/2005 

11. Prodloužení nájemní smlouvy – Fr. Zikuda, stavitel
RM schvaluje záměr prodloužení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 702/3 a 702/1, k. ú. Daliměřice 
pro Františka Zikudu, Turnov a ukládá OSM předložit na příští jednání návrh výše nájemného.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 170/2005 

12. Vzdělávací centrum Turnov - přemístění, stavební úpravy
RM  schvaluje  dle  návrhu  stavební  úpravy  v  prostorách  Gymnázia  Turnov.  Zároveň  souhlasí  s 
uvolněním částky 200 tis.  Kč z  rezervy a  ukládá  OSM řešit  tento  úkol  ve  spolupráci  s  vedením 
gymnázia a VCT, o. p. s.
(hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 171/2005

K bodu č. 7/ Sociální otázky
1. Výroční zpráva ZSST 2004
RM bere  na  vědomí  výroční  zprávu Zdravotně  sociálních  služeb  Turnov za  rok 2004 a  výsledek 
hospodaření organizace bez nedostatků.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 172/2005

2. Použití investičního a rezervního fondu ZSST
RM schvaluje   investiční záměr  nákupu vozidla pro DPS a ukládá předložit výsledek výběrového 
řízení ke schválení RM.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 173/2005

RM schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek stavebních firem na rekonstrukci podkroví DPD dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 174/2005

RM schvaluje čerpání rezervního fondu ZSST na výdaje nepokryté  z příspěvku Města, který bude 
krácen v rámci rozpočtových změn o částku potřebnou na rekonstrukci podkroví. Tato částka bude 
převedena na OSM. 
(hlasování: 5/0/2)

usnesení RM č. 175/2005



3.Provozní náklady terénní pečovatelské služby
RM schvaluje postup účtování provozních nákladů poskytování TPS obcím i fyzickým osobám ve 
spádové oblasti Turnova dle návrhu a po doplnění započítání nutných režijních výdajů. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 176/2005

4. Podnájem bufetu v DD
RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na podnájem bufetu v Domově důchodců Pohoda s paní 
Gabrielou Karáskovou, bytem Kacanovy 41, 511 01 Turnov, na dobu neurčitou, cena podnájmu 1,- 
Kč.
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č. 177/2005

5. Dětské centrum Turnov - výroční zpráva
RM schvaluje výroční zprávu příspěvkové organizace  Dětské centrum Turnov za rok 2004. Současně 
ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a ředitelce organizace reagovat odpovídajícími opatřeními na 
vývoj legislativy v této oblasti.  
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 178/2005

K bodu č. 8/ Personální otázky
1. Hodnocení jednatelů spol. s r.o. a ředitele nemocnice
RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, spol. s r. o. schvaluje výši 
mimořádné roční odměny pro pana Jiřího Veleho dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 179/2005   

RM v působnosti  valné hromady společnosti  Technické služby Turnov spol. s r.  o. schvaluje výši 
mimořádné roční odměny pro pana Libora Preislera dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č. 180/2005

RM v působnosti  valné  hromady  společnosti  Kulturní  centrum Turnov,  spol.s  r.o.  schvaluje výši 
mimořádné roční odměny pro pana Václava Feštra dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 181/2005   

RM schvaluje výši mimořádné roční odměny pro Ing. Tomáše Slámu dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č. 182/2005

2. Hodnocení práce ředitelky ZSST a DC
RM  schvaluje  výši  mimořádné  odměny  pro  Ing.  Tomáškovou,  ředitelku  ZSST  a  paní  Marii 
Macháčkovou, ředitelku DC Turnov dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 9/0/1)

usnesení RM č. 183/2005

3. Hodnocení ředitelky ZSST po čtyřech letech
RM schvaluje ředitelku ZSST ve funkci na další čtyřleté období.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 184/2005 



4. Systém motivace pracovníků
RM doporučuje ZM schválit předložený materiál o finanční motivaci pracovníků v městském systému, 
a to včetně úprav vzešlých z diskuze na jednání. 
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č. 185/2005 

K bodu č. 9/ Ostatní podněty a informace
Dopravní výchova dětí z mateřských škol
RM schvaluje  pořádání  akce:  “Dopravní  výchova dětí  předškolního věku” s  podporou grantového 
programu Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 186/2005

Rozšíření zpřístupnění venkovních hřišť u ZŠ Žižkova
RM ukládá  Mgr.  Bártovi,  řediteli  ZŠ Žižkova,  zabezpečit  provoz venkovních  sportovních  hřišť  o 
víkendech a hlavních prázdninách roku 2005, a to s účinností od 16. 4., dle návrhu č. 2. Po skončení 
kalendářního roku tento záměr písemně vyhodnotí odbor školství, kultury a sportu a předloží na RM.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 187/2005

Udělení výjimky z počtu dětí na třídu
RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Kosmonautů 1640, 
okres  Semily,  ve  smyslu  §23  zákona  č.  561/2005  Sb.,  a  §2  Vyhlášky MŠMT č.  14/2005  Sb.,  o 
předškolním vzdělávání.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 188/2005

Správa šetřilovských parků a parku u letního kina
RM ukládá p. Těhníkové, ing. Malé a p. Preislerovi  předložit do příštího jednání návrh na zřízení 
funkce správce parku u letního kina a vyřešení otázky pojíždění techniky mimo zpevněné komunikace 
v parcích.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 189/2005

Darování počítačů
RM schvaluje darování 2 ks starších počítačů Dětské ozdravovně Radostín, o. p. s.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 190/2005

V Turnově dne 14. dubna 2005

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
      starosta      místostarostka


