
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 12. července 2006 

Omluveni: Mgr. Haken, RNDr. Jarolímek, dále přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Finanční limity a ukazatele
2. Kontrola usnesení RM
3. Areál v Maškově zahradě
- postup příprav, sportoviště
- informační centrum, hotel 
4. Studie sportovišť v Turnově
 - fotbal, atleti, Daliměřice
5. Ostatní otázky ORM
6. Regulační plán města 
7. Příprava městského okruhu
8. Městská nemocnice Turnov
- zákon o nemocnicích, aktuality, Nempra
9. Koncepce škol v Turnově
10. Vazby s Nadací B.J. Horáčka ČR
- nadace, zvýraznění  jména zakladatele
11. Majetkové otázky
12. Sběrné dvory - budoucnost
13. Nové zákony o silniční dopravě
- dopad na DO, MP 
14. Dopravní terminál - projekt
15. Ostatní 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 

K bodu č. 1/ Finanční limity a ukazatele
1. Příspěvkové organizace - použití rezervních fondů
RM schvaluje použití rezervních fondů dle předložených návrhů těmto příspěvkovým organizacím:
1) Mateřské škole Turnov, Alešova 1140, okres Semily do výše 37 tis. Kč.
2) Mateřské škole Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily do výše 12,5 tis. Kč.
3) Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, okres Semily do výše74 tis. Kč. 
4) Mateřské škole Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily do výše 22 tis. Kč.
5) Dětskému centru Turnov, příspěvková organizace do výše 20 tis. Kč.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 308/2006



RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 převod z 
rezervního fondu do investičního fondu ve výši 500 tis. Kč dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 309/2006

2. Základní umělecká škola, náměstí Českého ráje 5 Turnov- investiční fond, nákup klavíru RM schvaluje 
Základní umělecké škole Turnov, náměsí Českého ráje 5 použití investičního fondu do výše 500 tis. Kč 
dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 310/2006

RM schvaluje Základní umělecké škole Turnov, náměsí Českého ráje 5 nákup klavíru do výše 500 tis. Kč 
dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)usnesení RM č. 311/2006

3. Odvod z investičního fondu Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5
RM ukládá příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 odvod z 
investičního fondu ve výši 150 tis. Kč. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 312/2006

K bodu č. 2/ Kontrola usnesení RM 
RM projednala kontrolu plnění svých usnesení a ruší usnesení MR a RM  č. 231/97 + 276/97,  232/03, 
12/98 + 300/99, 310/98 + 197/00 + 147/02, 38/01 + 32/02, 237/04, 37/94 + další + 183/01 + 68/02, 
275/02, 316/04, 273/05 a 169/03.  
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 313/2006
aha
K bodu č. 3/ Areál v Maškově zahradě
1. Příprava a projekty pro územní řízení
RM bere na vědomí informaci o stavu přípravy Sportovně rekreačního areálu Sobotecká, Turnov, tedy 
zejména o probíhajícím řízení na vydání územního rozhodnutí na celý areál. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 314/2006

2. Cyklostezka a okolní zeleň
RM ukládá ORM vypsat VŘ na zpracování projektové dokumentace DSP na cyklostezku a okolní zeleň 
ve  sportovně  rekreačním  areálu  dle  projektové  dokumentace  DUR  a  jmenuje  komisi  pro  výběr 
nejvhodnější nabídky ve složení Ing. Hejduk, p. Vele, Ing. Kanclíř, Ing. Košková, Mgr. Frič, Ing. Pekař.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 315/2006

3. Prodej pozemků na hotel a služby
RM  ukládá  ORM  vyhlásit  prodej  pozemku  pro  hotel  a  pozemku  bývalých  jatek  pro  zařízení  pro 
volnočasové aktivity mládeže nebo obchod a služby s tím, že záměr bude zveřejněn odpovídající formou ( 
např. propagační materiál ) a cílově osloveni možní investoři.  
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 316/2006

4. Návštěvnické centrum
RM ukládá  OCR zadat  komplexní  studii  návštěvnického  centra  dle  varianty  A,  a  to  včetně  prvního 
pohledu na investiční náklady i ekonomiku provozu. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 317/2006



5. Investiční priorita ve sportovním areálu
RM ukládá Ing. Pekařovi předložit na zářijové jednání materiál o opakovaném posouzení rozhodnutí o 
investičních prioritě ve sportovním areálu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 318/2006

K bodu č. 4/ Studie sportovišť v Turnově
RM bere  na  vědomí  zprávu o současném stavu zpracování  studií  na rozvoj  a  koncepci  sportovišť  v 
Turnově. Současně ukládá p. Velemu předložit do konce volebního období zprávu o postupu příprav - 
projekty, majetkové vazby. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 319/2006

K bodu č. 5/ Ostatní otázky ORM
1. Výjimky ze stavební uzávěry
RM  schvaluje  vyhlášení  Změny  č.  11  Nařízení  Města  Turnov  č.  5/2005,  o  stavební  uzávěře  dle 
předloženého návrhu, kterou se:

1. Vyjímá ze stavební uzávěry  na území centra města pozemek p. č. 162/1 v k. ú. Turnov pro stavbu 
dřevěné garáže ve dvoře domu č. p. 796 v Sobotecké ulici, a sice jako stavbu dočasnou na dobu 5 let.

2. Vyjímá ze stavební uzávěry  na území  ochranného pásma vodního zdroje Dolánky pozemek p. č. 
738/8 v k. ú. Daliměřice pro stavbu zahradní dřevěné chatky o velikosti 4 x 4 m, která bude nahrazovat 
stávající zchátralou chatku.

3. Vyjímá ze stavební uzávěry  na území centra města pozemky p. č. 605, 606, 602, 548/1, 598/2, 598/3, 
600/1, 600/2, 610/1, 610/3 a 610/4 v k. ú. Turnov pro novostavbu hospodářského objektu atletického 
stadionu, Skálova - TJ Turnov.

4. Vyjímá ze stavební uzávěry  na území centra města pozemek p. č. 655 v k. ú. Turnov pro  stavební 
úpravy, přístavbu a změnu užívání přízemí domu č.p. 842 v Husově ulici na kavárnu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 320/2006

K bodu č. 6/ Regulační plán centra města - postup při zpracování
RM  schvaluje další postup v projednání Konceptu Regulačního plánu č. 3 – Centrum města Turnova, dle 
předložené varianty č. 3.  V této souvislosti RM  ORM  ukládá :
- objednat u smluvního zpracovatele úpravu konceptu a u firmy CityPlan Praha, následné posouzení této 
úpravy, 
- zabezpečit  projednání upraveného konceptu a dohodnutí souborného stanoviska dle zákona,
- předložit souborné stanovisko na ZM do konce volebního období. 
(hlasování: 6/0/1)

usnesení RM č.  321/2006

K bodu č. 7/ Příprava městského dopravního okruhu
RM schvaluje zahájení prací na projektech pro severozápadní odlehčovací komunikaci centra města a v 
této  souvislosti   ukládá  ORM  zabezpečit  vyhlášení  výběrového  řízení   na  zpracování  projektové 
dokumentace a inženýrské činnosti  na severozápadní odlehčovací komunikaci  centra města a jmenuje 
výběrovou  komisi ve složení Ing. Pekař, Ing. Kanclíř, Ing. Sekanina, Ing. Košková, Ing. Vocácek, Ing. 
Suchý. Náhradníci - Ing. Hejduk, Ing. Šmiraus, Ing. Hordler, p. Ježková, Ing. Marek, p. Vaňátko.
(hlasování: 6/0/1)

usnesení RM č. 322/2006



K bodu č. 8/ Městská nemocnice Turnov
1.  Transformace  příspěvkové  organizace  Městská  nemocnice  na  neziskovou  organizaci  dle  zákona 
245/2006 Sb.
RM bere na vědomí informace a ukládá řediteli  nemocnice v součinnosti  s ing. Pekařem připravovat 
všechny nezbytné kroky k transformaci na neziskovou organizaci dle zákona 245/2006 Sb. S ohledem na 
značné  nejasnosti způsobu transformace požaduje RM předkládat ze strany Ing. Pekaře a Ing. Slámy k 
průběžnému projednání zásadní informace a podklady k přijetí potřebných usnesení.
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 323/2006

2. Převod sanitního vozidla na Město Turnov
RM souhlasí  s  převodem na  Město  Turnov  za  účelem  použití  pro  dobrovolnou  hasičskou  jednotku 
Pelešany. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 324/2006

3. Nempra - investice
RM po projednání ukládá řediteli nemocnice projednat s firmou Kalora slevu z ceny s tím, že schvaluje 
pokračování v realizaci akce.
(hlasování:  7/0/0)

usnesení RM č. 325/2006

K bodu č. 9/ Koncepce škol v Turnově
RM bere ne vědomí zjištěné skutečnosti a stanoviska dotčených subjektů ve věci stěhování Integrované 
střední školy a Základní školy v Žižkově ulici. Vzhledem k důležitosti celé otázky ukládá Bc. Brožovi 
opětovně předložit k projednání orgánům města,  a to po vyjasnění záměrů Libereckého kraje v jejich 
koncepci  školství a zahrnutí školského objektu v Hruborohozecké ulici do záměrů řešení.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 326/2006

K bodu č. 10/ Vazby s Nadací B. J. Horáčka ČR
RM projednala  informaci  Ing.  Hejduka a  stanovisko Nadace  B.  Jana  Horáčka  Českému  ráji.  V této 
souvislosti doporučuje ZM ukončit smluvní vztah s nadací.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 327/2006

K bodu č. 11/ Majetkové otázky
1. Centrální sterilizace MN Turnov - vytvoření rezervy
RM schvaluje u akce “Centrální sterilizace MN Turnov – stav. část” navýšení rozpočtové rezervy o 700 
tis. Kč včetně DPH a uzavření dodatku č. 2 k SOD. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 328/2006

2. Schválení zhotovitele na akci "Prodloužení STL plynovodu Mašov - 4 RD"
RM schvaluje doporučení hodnotící komise a přiděluje výše uvedenou veřejnou zakázku firmě Gasko 
Kolín.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 329/2006

3. Výběr zhotovitele akce “Rekonstrukce chodníku ul. Pekařova – Turnov”
RM schvaluje doporučení hodnotící komise dodavatelem stavby “Rekonstrukce chodníku ul. Pekařova – 
Turnov”  společnost Strabag, a. s. Liberec.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 330/2006



4. Prodej zbytkového pozemku, k.ú. Mašov u Turnova
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 1264/2, k. ú. Mašov u Turnova o výměře cca 
30 m2 za cenu 150,- Kč/m2 a nákladů spojených s realizací.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 331/2006

5. Pronájem pozemku pro Společenství pro dům čp. 329 a 330
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  na  pronájem  pozemku  se  Společenstvím  pro  dům  čp.  329  a  330, 
Antonína Dvořáka 330, Turnov  na pozemky parc. č. 13 a 15/1 o celkové výměře 346 m2 za cenu 3,- 
Kč/m2/rok, tj. 1.038,- Kč.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 332/2006

6. Pronájem částí pozemků pro Pohřební službu Křelina
RM schvaluje pronájem části pozemků p. č. 3878/1, 3877/5, 831/21, 789/1 a 1936/2 s Pohřební službou 
Křelina Turnov za cenu 300,- Kč/tab./rok, tj. 1.500,- Kč ročně.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 333/2006

7. Pronájem pozemku pro Nářadí Karel Jiránek
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2686/3 o výměře cca 15 m2, k ú. Turnov pro firmu Nářadí 
Karel Jiránek, Bezručova 581, Turnov za cenu 60,- Kč/m2/měsíc.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 334/2006

8. Pronájem pozemku pod garážemi ul. 5. května
RM schvaluje uzavření  smlouvy na pronájem pozemku s panem Michalem Lhotákem, Markova 426, 
Turnov na části pozemků parc. č. 1290 a 1291 o výměře 13 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 335/2006

9. Pronájem pozemku pro bytové družstvo Turnov
RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s Bytovým družstvem, Turnov 1329, na pozemek 
pč. 1258/7, k. ú. Turnov o výměře 1434 m2 za cenu 3,- Kč/m2/rok.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 336/2006

10. Výpůjčka majetku pro Občanské sdružení REP
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí s občanským sdružením REP, Chvalčovice 25, 
Bílá, 463 43  Český Dub, pracoviště Žižkova 1623, Turnov na dobu 5ti let.(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 337/2006

K bodu č. 12/ Sběrné dvory - Vesecko a Pacltova ulice
RM projednala a schvaluje znovuotevření SD Vesecko dle předloženého návrhu a zároveň ukládá OŽP a 
TST, s. r. o. provést příslušné kroky k uzavření SD v Pacltově ulici, a to k datu 1. 9. 2006. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 338/2006

RM ukládá OŽP a TST informovat v časovém předstihu o změnách na sběrných dvorech dostatečným 
způsobem veřejnost.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 339/2006



RM ukládá OSM ve spolupráci s ORM předložit v některém z dalších jednání RM způsob naložení s 
pozemkem po SD Pacltova.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 340/2006

K bodu č. 13/ Nové zákony o silniční dopravě
Novela zákova o provozu na pozemních komunikacích - změny na OD a MP
RM  bere  na  vědomí  zprávu  o  novele  zákona  o  provozu  na  PK  a  doporučuje  ponechat  v  platnosti 
dosavadní systém výpůjčky radaru od společnosti Inoteska-CT Česká Třebová. Současně nedoporučuje 
koupi vlastního zařízení pro městskou policii.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 341/2006

K bodu č. 14/ Dopravní terminál - projekt
Integrovaný přestupní uzel veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD - schválení dodavatele projektové 
dokumentace stavby
RM schvaluje  společnost  Ateliér  4,  s.  r.  o.,  Podhorská 377/20,  466 01 Jablonec  nad Nisou,  vítězem 
poptávkového  řízení  na  projekt  stavby "Integrovaný  přestupní  uzel  veřejné  a  individuální  dopravy u 
nádraží ČD". 
(hlasování: 6/0/0)                                   usnesení RM č. 342/2006

K bodu č. 15/ Ostaní podněty a informace
1. Odměna za získané finanční prostředky
RM schvaluje odměnu dle motivačního systému p. Mejsnarovi dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 343/2006

2. Udělení výjimky z počtu dětí na třídu
RM souhlasí  s  udělením výjimky z  počtu  dětí  na  třídu  v  Základní  škole  speciální  a  mateřské  škole 
speciální, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace, na celkový počet 11 dětí v 
součásti Pomocná škola, ve smyslu § 23 zákona č. 561/2005 Sb., a § 10 Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., 
o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  dětí,  žáků  a  studentů 
mimořádně nadaných.
(hlasování: 7/0/0)                                   usnesení RM č. 344/2006

3. Projekt Strategie přeshraničních sportovních aktivit
RM souhlasí  s realizací projektu "Strategie rozvoje přeshraničních sportovních aktivit partnerských měst 
Turnov a Niesky"  s pomocí iniciativy INTEREG III A. Současně souhlasí se zajištěním finančního krytí 
projektu a ukládá vedoucí FO zahrnout příslušné výdaje do rozpočtu 2007. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 345/2006
 

4. Jednání  Valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. - nákup nového vozidla na svoz 
odpadů
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na nákup vozidla pro komunální odpad a jmenuje výběrovou 
komisi ve složení p. Preisler, p. Těhníková, p. Jansa, Ing. Šmiraus, p. Boháč. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 346/2006

V Turnově dne 13. července 2006
Ing. Milan Hejduk                           Ing. Jaromír Pekař

                                                                         starosta                                         místostarosta


