
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 17. března 2005 

Omluven RNDr. Jarolímek dále přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Hlásný výstražní systém
- představení záměru
- strategické rozhodnutí
2. Fokus - příprava záměru
3. Sportoviště v Maškově zahradě
- projekt pro ÚR, VŘ projekt
4. Obchodní centrum Koňský trh
- ústní informace a diskuse
5. Areál Střelnice 
6. Kulturní centrum Turnov
- jednání VH - aktuality, 2004
- úprava letního kina
7. Image města
- hodnocení 2004 a 2005
8. Personální otázky
- úkoly pro vedoucí a ředitele 2005
- odměny 2004

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/ Hlásný výstražný systém-konkretizace záměru
Informační výstražný a varovný systém - systém výstrahy a informování obyvatel města 
RMschvaluje záměr realizace první etapy informačního výstražného a varovacího systému obyvatel dle 
přiložené prezentace a ukládá p. Hovorkovi zabezpečit vypsání výběrového řízení. Současně schvaluje 
komisi ve složení ing. Fišer, p. Hovorka, ing. Pekař, p. Boháč, pplk. Studnička. 
(hlasování:  8/0/0)

usnesení RM č.123/2005
 
Žádost INTERREG III A - přístavba hasičské zbrojnice a další opatření
RM  schvaluje záměr přístavby hasičské zbrojnice Daliměřice, provedení protipovodňových opatření  a 
vybudování první etapy informačního a varovného systému obyvatel v rámci programu INTERREG III A 
a ukládá realizačnímu týmu předložit tento záměr ZM.
(hlasování:  8/0/0)

usnesení RM č. 124/2005



RM ukládá  architektu  města,  aby  posoudil  možnost  vylepšení  výrazu  čelní  fasády  objektu  hasičské 
zbrojnice Daliměřice v souvislosti s řešením přístavby objektu. 
(hlasování:  8/0/0)

usnesení RM č. 125/2005

K bodu č. 2/ Fokus příprava záměru
RM bere na vědomí informace o přípravě investiční akce objektu Fokus Turnov a  představení projektové 
dokumentace k územnímu řízení. Současně ukládá p. Kanclířovi předložit návrh opětovně se stanoviskem 
památkového ústavu. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 126/2005

K bodu č. 3/ Sportoviště v Maškově zahradě- projekt pro ÚR, VŘ projekt
Stav příprav
RM bere na vědomí průběžnou informaci o projektové přípravě investiční akce "Sportovně rekreačního 
areálu v Sobotecké ulici" 
(hlasování:  7/0/0)

usnesení RM č. 127/2005

Výběrová řízení na projekty
RM schvaluje vypsání dvou výběrových řízení na dodavatele PD pro stavební povolení a pro provedení 
stavby investiční akce " Sportovně rekreačního areálu v Sobotecké ulici  " dle předloženého návrhu s 
podmínkou, že rozsah zakázky  bude odsouhlasen RM na základě výsledků výběrových řízení.
(hlasování:  7/0/0)

usnesení RM č. 128/2005

Majetkové úpravy
RM ukládá odboru OSM ve smyslu usnesení ZM č.10/2005 připravit dohodu o směně pozemků s paní 
Sechovskou a  spol.  v  průběhu března  tak,  aby  tato  dohoda mohla  být  doložena  k  územnímu  řízení 
investiční akce "Sportovně rekreačního areálu v Sobotecké ulici".
(hlasování:  7/0/0/)

usnesení RM č. 129/2005

Spolupráce s firmou PLUS-DISCOUNT
RM schvaluje záměr na spolupráci s PLUS-DISCOUNT, spol. s r.o. při řešení parkoviště a příjezdové 
rampy z kruhové křižovatky a ukládá odboru ORM připravit konkrétní podmínky této spolupráce. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 130/2005

K bodu č. 4/ Obchodní centrum Koňský trh
RM ukládá ORM předložit  na příští  jednání navržené výsledné řešení areálu včetně doložení  splnění 
podmínek stanovených zastupiteli města, a to včetně doporučení z jednání.
(hlasování:  8/0/0)

usnesení RM č. 131/2005

K bodu č. 5/ Areál Střelnice
RM projednala aktuální stav přípravy Střelnice a ukládá Ing. Hejdukovi předložit materiál ZM,  který se 
týká možného zahájení stavby v příštím roce a možností způsobu financování.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 132/2005



K bodu č. 6/ Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - jednání valné hromady
Činnost organizace v roce 2004
RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. schvaluje:
a) Výroční zprávu a účetní uzávěrku společnosti za rok 2004
b) Zprávu a závěry auditu společnosti za rok 2004
c) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
d) Vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2004
 (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 133/2005

Upřesnění plánu rekonstrukce letního kina pro rok 2005
RM souhlasí  s  předloženým materiálem a  schvaluje  realizaci  ve  finančním rozsahu dle  schváleného 
rozpočtu města. Současně ukládá vedení města zhodnotit návrh potřeby dokončení celé akce ve výši 400 
tis. Kč v rozpočtových změnách během roku.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 134/2005

RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o. ukládá jednateli zajistit realizaci rekonstrukce letního kina 
v rozsahu předloženého a schváleného materiálu. Zároveň mu ukládá, aby nejpozději do 2 měsíců po 
ukončení celé rekonstrukce předložil VH závěrečnou zprávu včetně finančního přehledu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 135/2005

Provozování parkoviště U Raka
RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o. schvaluje v termínu od 1. 4. 2005 provozování parkoviště 
U RAKA za cenových podmínek dle současného režimu tj. 5,- Kč za den. RM ukládá jednateli předložit 
na  jednání  RM ve  vhodné  době  vyúčtování  finančních  nákladů  s  tím,  že  bude  organizaci  uhrazena 
případná celková ztráta. 
(hlasování:  7/0/0 )

usnesení RM č. 136/2005

K bodu č. 7/ Image města - hodnocení 2004 a návrh 2005
RM bere na vědomí zprávu o plnění IMAGE za rok 2004 a návrh na rok 2005 dle příloh č.1 a 2. V této 
souvislosti ukládá do konce června k projednání na RM : 
- p.Vaňátkovi prověřit a navrhnout zlepšení vnitřních  prostor u kruhových křižovatek ve městě,  - p. 
Brožovi navrhnout zlepšení prezentace dotací Města Turnova do sportovních a kulturních       organizací,
- Ing. Šmirausovi navrhnout možnosti zlepšení prezentace města v širším měřítku.
(hlasování:  7/0/0)

usnesení RM č. 137/2005

K bodu č. 8/ Personální otázky - úkoly pro vedoucí a ředitele 2005, odměny 2004
Kritéria pro odměny vedoucích odborů, tajemníka a ředitele městských organizací pro rok 2005
RM schvaluje kriteria pro přidělování odměn vedoucím pracovníkům organizací zřizovaných Městem 
Turnov, vedoucím odborů a tajemníkovi MěÚ dle předložené přílohy včetně úprav z projednání.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 138/2005 

Odměny ved. odborů, tajemníka a ředitelů příspěvkových organizací za rok 2004
RM bere na vědomí  výši odměn vedoucích odborů a tajemníka  MěÚ za rok 2004 dle  předloženého 
hodnocení.
(hlasování:  7/0/0)

usnesení RM č. 139/2005



Odměny  ředitelů příspěvkových organizací za rok 2004
RM schvaluje odměny za činnost v roce 2004 dle předloženého hodnocení.
(hlasování:  6/0/1)

usnesení RM č. 140/2005

V Turnově dne 21. března 2005

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová 
  starosta města  místostarostka města


