
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 16. března 2005 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny

Program:
1. Akce OŽP v roce 2005
2. Odpady a sběrné dvory
- systémové kroky
3. Léto - Dolánky
- zlepšení areálu
4. Park u letního kina
- postup v přípravách
5. Majetkové otázky
- smlouva s Dubinou, domy v Bezručovce
- prověřit silnice a chodníky dle požadavku RM
- VŘ a rozsah chodníku , ost.
6. Finanční otázky
7. Vzdělávací centrum Turnov
- informace o činnosti
8. Zákon o střetu zájmů 
- informace diskuse, nový člen RM, atd,
9. Ostatní 
- výjimka školství, VŘ zeleň,
- podněty a informace

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/ Akce OŽP v roce 2005
Akce OŽP v roce 2005
RM bere na vědomí plánované akce OŽP v roce 2005. 
(hlasování:  8/0/0 )

usnesení RM č. 87/2005

RM schvaluje  udělení  výjimky ze  Směrnice  o vystavování,  evidenci  a  schvalování  objednávek a 
smluv  MěÚ Turnov pro výběr  dodavatele  závěsných nádob na  letničky a  schvaluje  nákup 10 ks 
závěsných nádob na letničky od firmy Jaroslav Vydržel-Greengage.
(hlasování:  8/0/0 )

usnesení RM č. 88/2005



K bodu č 2/ Odpady a sběrné dvory - systémové kroky
Počet sběrných dvorů
RM bere  na  vědomí  informace  o  sběrných  dvorech  a  schvaluje  návrh  OŽP,  TST,  s.r.o.  a  KŽP 
ponechat všechny sběrné dvory ve městě, a to do doby realizace dostavby areálu SD Vesecko a za 
podmínky neivestování do sběrných dvorů Pacltova, Sobotecká.
(hlasování:  5/ 4/ 0)

usnesení RM č. 89/2005

Sběrný dvůr Vesecko
RM souhlasí se záměrem dostavby SD areálu Vesecko včetně sběru bioodpadů a ukládá  realizačnímu 
týmu  přípravu  žádosti o dotaci z programu CBC PHARE 2003 a současně předložit RM návrh řešení 
přestavby, časového harmonogramu jednotlivých etap i různých možností financování.
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 90/2005

Sběr směsných plastů
RM ruší usnesení č. 80/2005 a souhlasí se sběrem směsných plastů do společných nádob a se svozem 
v týdenních intervalech, a to od 1.5.2005. 
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 91/2005

Biodpady
RM projednala návrhy způsobu likvidace biodpadů a v této souvislosti ukládá OŽP předložit do dvou 
měsíců  porovnání  jednotlivých  možností  po  předjednání  vstupních  podmínek  k  jednotlivým 
způsobům řešení.
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 92/2005

Režijní náklady TST s.r.o.
RM ukládá dozorčí  radě firmy předložit  v  termínu do 30.5.2005 analýzu vykazovaných režijních 
nákladů s cílem jejich možného snížení.
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 93/2005

Ukazatele na odměňování jednatele TST s.r.o.
RM ukládá zařadit do ukazatelů pro hodnocení práce jednatele TST, s.r.o. na rok 2005 následující 
ukazatele:  snížení  objemného odpadu o 20% proti  roku 2004, a  to zvýšením separace odpadů na 
sběrných dvorech
(hlasování: 5 /3 /1 )

usnesení RM č. 94/2005

Analytická část Plánu odpadového hospodářství
RM bere na vědomí analytickou část připravovaného Plánu odpadového hospodářství Města Turnov.
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 95/2005

K bodu 3/ Dolánky - zlepšení areálu v letní sezóně
Dolánky - pronájem pozemku a úpravy v areálu před letní sezonou
Rada Města Turnova schvaluje uzavření smlouvy s p. Fajtou o pronájmu části p.p.č. 763/1 o výměře 
40 m2 v k.ú. Daliměřice za 1.315,- Kč/měs.  Rada Města Turnova schvaluje navržené dovybavení 
areálu Dolánky v letní sezóně.
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č.96/2005 



Správa areálu Dolánek od roku 2006
RM schvaluje zabezpečení jednotné správy areálu Dolánek od roku 2006 ze strany OSM. 
( hlasování 5/2/2)

usnesení č. 97/2005

K bodu 4/ Park u letního kina - postup v přípravách
RM  bere  na  vědomí  postup  v  přípravách  studie  obnovy  parku  u  letního  kina,  včetně  výběru 
dodavatele  zakázky.  RM  ukládá  paní  Staňkové  zabezpečit  v  rozpočtových  změnách   navýšení 
finančních prostředků v org. kapitole 29 - Publikace, studie, ostatní o částku 60 tis. Kč.
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 98/2005

K bodu 5/ Majetkové otázky
Synagoga - odkoupení pozemku od p.Karáska 
RM doporučuje ZM schválit vykoupení části pozemku st.p.č. 376, k.ú. Turnov o výměře 32 m2, který 
bude součastí  přístupu k židovské synagoze z Krajířovy ulice od p. Karáska, Turnov za cenu dle 
návrhu. Náklady spojené s převodem pozemku zajistí na své náklady Město Turnov. 
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 99/2005

Schválení zhotovitele na akci "Rekonstrukce chodníků Husova ul. Turnov"
RM jako zadavatel  veřejné zakázky schvaluje na základě zprávy hodnotící  komise o posouzení  a 
hodnocení  nabídek  přidělit  veřejnou  zakázku  "Rekonstrukce  chodníku  Husova  ul.Turnov"  firmě 
Strabag a schvaluje realizaci celé akce v roce 2005. 
(hlasování:  9/0/0)

usnesení RM č. 100/2005

Investiční akce "Opláštění tělocvičny ZŠ Turnov, Skálova ul."
RM bere na vědomí předložený materiál o akci "Opláštění tělocvičny ZŠ Turnov,        Skálova ul." .
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 101/2005

Smlouva Bytové družstvo Dubina II.
Rada města schvaluje Dohodu podílových spoluvlastníků bytových domů a hospodaření se společnou 
věcí včetně úprav z projednání.

      (hlasování:  9/0/0 )
usnesení RM č. 102/2005

Celkové posouzení objektů čp. 1054 - 1055 Bezručova ulice
Rada města nedoporučuje prodej domů  čp. 1054-1055, čp. 1396-1398. Zároveň schvaluje čerpání 
kapitoly opravy bytů v rozsahu 450 tis. Kč na opravy balkonů čp. 1396-1398 a       400 tis. Kč na 
výměnu stoupaček vody a vnitřní kanalizace čp. 1054.

     (hlasování:  6/3/0  )
usnesení RM č.103/2005 

Řešení koncepce kuchyní mateřských škol
RM schvaluje pokračovat v nastoupené koncepci vaření v jednotlivých MŠ.
(hlasování: 9/0/0  )

usnesení RM č. 104/2005

Pronájmy pozemků - zahrádky
RM schvaluje uzavření smluv na pronájem zahrádek dle návrhu.
 (hlasování: 9/0/0  )

usnesení RM č. 105/2005



Pronájem pozemku - zařízení staveniště COLAS CZ, a.s.
RM schvaluje  pronájem části  pozemku  p.č.  698/1,  k.ú.  Daliměřice  o  výměře  500 m2 pro firmu 
COLAS CZ a.s. provoz Mladá Boleslav z důvodu zařízení staveniště za stanovenou cenu 50.000,- 
Kč.
(hlasování:  9/0/0 ) usnesení RM č.106/2005 

Pronájem pozemku - letní předzahrádka před čp. 245 v Sobotecké ulici
RM schvaluje  pronájem části  pozemku p.č.  201/2 o výměře 16 m2,  k.ú.  Turnov před čp.  245 v 
Sobotecké ulici  pro pana Ganibegoviče,  Všeň z důvodu zřízení  letního posezení  za cenu 1.200,- 
Kč/měsíc s tím, že bude zachován průchod v šíři 2 m.
(hlasování: 9/0/0  )

usnesení RM č. 107/2005

Prodej parkovacího automatu pro KCT Turnov s.r.o.
RM schvaluje prodej parkovacího automatu ParkLine 2001 PSA-2A U Raka pro Kulturní centrum 
Turnov s.r.o. za cenu 37.600,- Kč.
(hlasování: 5/4/0 )

usnesení RM č. 108/2005

Pronájem pozemku - hřiště MŠ
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2544/1 o výměře 369 m2, k.ú. Turnov pro Mateřskou 
školu Turnov, Alešova 1140, okres Semily za cenu 3,- Kč/m2/rok.
(hlasování:  9/0/0)

usnesení RM č. 109/2005
K bodu 6/ Finanční otázky
Limit  hrubých mezd,  limit  pracovních  úvazků,  limit  na občerstvení  a  dary na rok 2005 u Města 
Turnov a Městské policie Turnov
RM schvaluje limit hrubých mezd, limit pracovních úvazků, limit na občerstvení a dary na rok 2005 
pro Město Turnov a Městskou policii Turnov dle předloženého návrhu.
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č.110/2005 

Vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004
RM  schvaluje  vypořádání  výsledků  hospodaření  příspěvkových  organizací  za  rok  2004  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování:  9/0/0 ) usnesení RM č. 111/2005

Příspěvkové organizace
Limity na občerstvení, limity hrubých mezd a pracovních úvazků, sledované ukazatele
RM schvaluje limity hrubých mezd, limity pracovníků, limity na občerstvení a sledované ukazatele na 
rok 2005 dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 112/2005

Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2005
RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2005 dle předloženého návrhu
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 113/2005

Příspěvkové organizace - použití rezervních  fondů  
RM schvaluje  příspěvkovým organizacím použití  rezervních  fondů v roce 2005 dle  předloženého 
návrhu.
(hlasování:  8/0/1)

usnesení RM č. 114/2005



Finanční plány společností s ručením omezeným   
RM  jako  valná  hromada  městských  společností  typu  s.r.o.  schvaluje  finanční  plány  městských 
společností s ručením omezeným dle předloženého návrhu.
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 115/2005

K bodu 7/ Vzdělávací centrum Turnov-informace o činnosti
RM bere na vědomí informace o činnosti VCT, o.p.s., Výroční zprávu, Plán činnosti 2005 a Finanční 
zprávu.

usnesení RM č.116/2005

RM souhlasí s příspěvkem ve výši 50 tis. Kč řešeným formou rozpočtové změny a ukládá ředitelce 
společnosti předložit na příští jednání RM materiál o úpravě prostor v budově  gymnázia pro použití 
společnosti.
(hlasování:  9/0/0)

usnesení RM č.117/2005 

K bodu 8/ Zákon o střetu zájmů 
Zákon o střetu zájmů
RM bere na vědomí dopady zák. 96/2005 a ukládá starostovi postupovat na nejbližším zasedání ZM 
dle tohoto zákona a zákona 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí.
(hlasování:  9/0/0 )

usnesení RM č. 118/2005

K bodu 9/ Ostatní
Výběrové řízení na údržbu zeleně
RM schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na údržbu zeleně ve složení:
Ing. Jana Vondroušková (náhradník Ing. Jan Hromek)Ing. arch. František Jeřábek (náhradník Ing. Eva 
Burdová)
RNDr.  Otto  Jarolímek  (náhradík  Aleš  Kroupa),  Ing.  Jan  Mertlík  (náhradník  Zbyněk  Báča),Mgr. 
Martina Pokorná (náhradník Břetislav Jansa),Ing. Hana Malá (náhradník Ing. Miloslava Šípošová).
RM schvaluje otevřené výběrové řízení na údržbu zeleně a uzavření  smlouvy na 3 roky a formu 
řízení.
(hlasování:5/4/0 )

usnesení RM č. 119/2005

Udělení výjimky v počtu dětí na třídu
RM souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Alešova 1140, okres 
Semily, 
ve  smyslu  §  23  zákona  č.  561/2005  Sb.  a  §  2  vyhlášky  MŠMT  č.14/2005  Sb.,  o  předškolním 
vzdělávání
RM souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, 
okres Semily, 
ve  smyslu  §  23  zákona  č.  561/2005  Sb.  a  §  2  vyhlášky  MŠMT  č.14/2005  Sb.,  o  předškolním 
vzdělávání
RM souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Hruborohozecká 323, 
okres Semily, 
ve  smyslu  §  23  zákona  č.  561/2005  Sb.  a  §  2  vyhlášky  MŠMT  č.14/2005  Sb.,  o  předškolním 
vzdělávání
(hlasování:  9/0 /0  )

usnesení RM č. 120/2005

Povolení užití městského znaku
RM ve smyslu vyhlášky č. 41/1997, čl.X. o používání městských symbolů vyhovuje žádosti firmy 



Telmo, s.r.o. a povoluje užít městský znak na propagačním materiálu ke kamerovému systému užitém 
v našem městě za poplatek 1.000,- Kč.
(hlasování:  9/0/0  )

usnesení RM č. 121/2005

Komise pro výběrová žízení na ředitele MŠ Alešova
RM schvaluje složení  komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele MŠ Alešova dle předloženého 
návrhu.
(hlasování:  9/0/0  )

usnesení RM č. 122/2005

V Turnově dne 21. března 2005

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


