
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 14. června 2006 

Omluveni: RNDr. Jarolímek a PhDr. Hana Maierová, dále přítomni všichni členové RM dle prezenční 
listiny 

Program jednání: 
1. Nákup užitkového vozidla
- jednání VH TST s.r.o. 
2. REP - informace o činnosti
3. FOKUS - koncepce
4. Investice v nemocnici
- spojovací krček a výtahy - dětské odd.
5. Majetkové otázky
- pronájem pizzerie náměstí, 
- prodeje v areálu TS, VŘ
- prodej majetku na Vesecku - haly, Ontex
6. Výměna TDI  Střelnice
- jednání VH KCT s.r.o.
7. Otázky ORM 
- výjimky ze stavební uzávěry , ostatní
8. Otázky chodu města 
- rozdělení činností mezi ORM a OSM
- žádosti o odměnu
- pověření strážníka MP některými úkoly
- aktuální informace
9. Petiční aktivita obyvatel
10. ČSAD a investice ve městě
11. Ostatní podněty a informace
- plnění smlouvy na zeleň

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/ Nákup užitkového vozidla
Jednání valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o.
RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. schvaluje nákup vozidla 
dle návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 263/2006

K bodu č. 2/ REP - informace o činnosti, zpráva kontrolního odboru, ostatní 
RM vyslechla informaci  Mgr. Flugrové o činnosti sdružení, proběhlé finanční kontrole a aktuálních 
otázkách. RM  této souvislosti :
-  ukládá  p.  Boháčovi  zabezpečit  do konce července ve spolupráci  s  OSM majetkové  vypořádání  za 
movitý majetek pořízený v loňském roce
- ukládá Ing. Pekařovi projednat s organizací případný nový splátkový kalendář dlužné částky a předložit 
ZM k projednání  
( hlasování 6/0/0)

usnesení RM č. 264/2006

K bodu č. 3/ FOKUS - umístění organizace
RM ukládá  ORM  ve  smyslu  usnesení  RM  č.  156/2004  ze  dne  14.  1.  2004  zabezpečit  zpracování 
projektové dokumentace do fáze stavebního povolení - termín 9/2006. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 265/2006

K bodu č. 4/ Investice v nemocnici
1. Investice v městské nemocnici 
RM ukládá OSM uzavřít smlouvu na dodavatele projektových prací na spojovací krček a vertikálu k 
dětskému oddělení městské nemocnice s vítěznou firmou ve výběrovém řízení - firmou Profes Projekt 
Turnov.
(hlasování: 6/0/0 )

usnesení RM č. 266/2006

2. Úprava topného systému, změna primárního zdroje - firma Nempra
RM odkládá rozhodnutí o uzavřením smlouvy o dílo - úprava topného systému, s firmou Kalora, a. s. 
Současně ukládá  ing.  Hejdukovi  zabezpečit   získání  srovnatelných nabídek  z  firem v regionu,  nebo 
posouzení odborného znalce. RM ukládá řediteli nemocnice zastavit jakékoliv činnosti na této zakázce 
do projednání v mimořádně svolaném jednání RM.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č.267/2006

3. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor pro umístění antény
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor dle přiloženého návrhu. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 268/2006

4. Odměny pro ředitele Nempra, s. r. o. za rok 2005
RM odkládá rozhodnutí  o přidělení odměn pro jednatele  Nempra,  s.  r.  o. do doby projednání řešení 
úpravy topného systému.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 269/2006



K bodu č. 5/ Majetkové otázky
1. Majetkové kroky v průmyslové zóně Vesecko
RM vzala na vědomí informaci o výčtu majetku ve vlastnictví města v průmyslové zóně Vesecko. RM v 
této  ukládá  OSM  doplnit  do  konce  července  tento  výčet  ve  spolupráci  s  ORM  o  předpokládané 
doprovodné investiční stavby nutné pro možnou  výstavbu nových průmyslových objektů.  
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 270/2006

2. Informace o postupu při prodeji pozemku spol. ONTEX  Czech Republic, s.r.o.
RM  schvaluje  uzavření  dodatku  ke  smlouvě  o  budoucí  smlouvě  kupní  mezi  Městem  Turnov  a 
společností ONTEX Czech Republic, s. r. o. z důvodu časového posunu přípravných prací pro realizaci 
stavby ve smyslu posunutí termínu k uzavření kupní smlouvy do konce září a úhrada kupní ceny do 
konce srpna tohoto roku.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 271/2006

3.Pronájem pozemku - firmě Dřevoline s.r.o.
RM schvaluje pronájem části  pozemku p. č.  698/33 o výměře 1360 m2, k. ú. Daliměřice pro firmu 
Dřevoline, s. r. o., Vesecko 486, Turnov za cenu 30,- Kč/m2/rok, s tím, že bude nájem vyměřen zpětně 
po dobu využívání pozemků..
(hlasování: 5/0/1)

usnesení RM č. 272/2006

4. Pronájem nemovitostí u rozhledny Hlavatice
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 734 v k. ú. Mašov u Turnova za 500,- Kč/rok a výpůjčku 
kamenného kiosku na dobu neurčitou pro p. Jindřicha Sochora z Mašova za podmínek v návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 273/2006

5. Pronájem pozemku - zahrádky
RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem zahrádky s panem Miroslavem Szabó, Na Olešce 434, 
Podmoklice, Semily na část pozemku parc. č. 3414/1 vým. 400 m2 a p. p. č. 3414/6 o vým. 17 m2 za 
cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 834,- Kč/rok.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 274/2006

6. Garáže v ul. 28.října - směna a odkoupení pozemků 
RM doporučuje ZM schválit  prodej pozemků parc.  č.  1311/41 (8 m2),  p. č.  1313/10 (1 m2),  p. č. 
1313/11 (1 m2), p.č. 1313/12 (1 m2), p.č. 1313/13 (1 m2) za cenu 500,- Kč/m2 u garáží v ul. 28. října, 
Turnov. Veškeré náklady s uvedeným převodem pozemků si uhradí vlastníci garáží sami. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 275/2006

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p. č. 1313/9 /1m2) ve vlastnictví města za p. p. č. 1311/58 
(1m2) v soukr.  vlastnictví  u garáží  v ul.  28.  října,  Turnov. Veškeré náklady s  uvedeným převodem 
pozemků si uhradí vlastníci garáží sami.
(hlasování:6/0/0 )

usnesení RM č. 276/2006

7. Směna pozemků - garáže na sídlišti Přepeřská, Turnov 
RM  doporučuje  ZM  schválit  směnu  pozemku  parc.  č.  1986/11,  k.  ú.  Turnov  ve  vlastnictví  maž. 
Šťastných, Turnov za pozemek parc. č. 1986/215, k. ú. Turnov zastavěný garáží na sídlišti Přepeřská ve 



vlastnictví města. Veškeré náklady s převodem pozemků spojené uhradí majitelé garáže. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 277/2006

8.Odkoupení zbytkového pozemku v ul. B. Smetany, Turnov
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č.2297/20, k. ú. Turnov za cenu 350,- Kč/m2. Veškeré 
náklady s převodem pozemku uhradí kupující.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 278/2006

9. Zřízení věcného břemene na stavbu "Turnov, ul. Sobotecká, OC Koňský trh" 
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o 
zřízení  věcného  břemene  podle  zákona  č.  127/2005 Sb.  o  elektronických  komunikacích  a  o  změně 
některých souvisejících zákonů na pozemcích parc. č. 231 ost. pl. a p. č. 232/1 ost. pl., k. ú. Turnov ve 
vlastnictví Města Turnova v délce cca 10 m dotčené stavbou "Turnov, ul. Sobotecká, OC Koňský trh" ve 
prospěch ČESKÉHO TELECOMU a. s. za jednorázovou úhradu 50,- Kč/bm.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 279/2006

10. Zřízení věcného břemene na stavbu "Turnov, Palackého, ÚPS, obnova" 
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o 
zřízení  věcného  břemene  podle  zákona  č.  127/2005 Sb.  o  elektronických  komunikacích  a  o  změně 
některých  souvisejících  zákonů  na  pozemcích  parc.č.  2750/6,  308/8,  384/3  a  384/4,  k.  ú.  Turnov 
dotčených stavbou "Turnov, Palackého, ÚPS, obnova"  ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. 
s. za jednorázovou úhradu 50,- Kč/bm.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 280/2006

11. Výpověď nájemce nebytových prostor čp.26 - Pizzerie Kora
RM schvaluje  vyhlášení  pronájmu  nebytových  prostor  v  objektu   čp.  26  ul.  5.  května  za  základní 
nájemné 1.888,- Kč/m2/rok.
(hlasování: 6/0/0) usnesení RM č. 281/2006

12. Komunikace pro 4 RD včetně inž.sítí
RM ukládá vypsat výběrové řízení na akci "Prodloužení STL plynovodu pro 4 RD Mašov" a na akci 
"Komunikace a V. O. pro 4 RD Mašov". Pro obě akce jmenuje výběrovou komisi ve složení ing. Hejduk, 
pí. Těhníková, p. Kobosil. Současně ukládá předložit výsledky VŘ k dalšímu rozhodnutí včetně návrhů 
finančního podílu jednotlivých vlastníků pozemků.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 282/2006

13. Schválení výběru dodavatele na akce OSM
RM schvaluje na základě výsledků výběrových řízení dodavatele akcí:
1. "Dokončení výměny oken v MŠ Turnov, ul. 28. října" firmu Sava, s. r. o. Semily,
2. "I. část výměny oken v MŠ Turnov, ul. Zborovská" firmu Trident, s. r. o. Turnov,
3. "Rekonstrukce sociálního zařízení jednoho traktu v ZŠ Turnov, ul.28.října"firmu Světlo Turnov,s.r.o.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 283/2006

14. Komise pro výběr dodavatele hřiště ZŠ Skálova
RM schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Jaromír Frič, Mgr. J. Rytíř, L. Těhníková, Mgr. Mareš, 
M. Šnajdr pro akci: "Stavební úpravy hřiště ZŠ Turnov, Skálova 600".
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 284/2006



15. Úprava cen nájemného sálu v hasičárně Daliměřice
RM schvaluje navýšení poplatků za pronájem sálu v budově Hasičárny Daliměřice, Hruborohozecká 388 
dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 285/2006

K bodu č. 6/Jednání valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o.
1. Výměna TDI Střelnice
RM  v  působnosti  valné  hromady  společnosti  kulturní  centrum  Turnov,  s.  r.  o.  schvaluje  uzavření 
smlouvy na zabezpečení  funkce  technického  dozoru  investora  s  firmou  Profes  Projekt,  spol.  s  r.  o. 
Turnov z důvodu odstoupení od uzavření smlouvy s původně vybraným vítězem výběrového řízení.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 286/2006

2. Jmenování nové dozorčí rady společnosti
RM v působnosti valné hromady společnosti kulturní centrum Turnov, s. r. o. schvaluje složení  dozorčí 
rady společnosti  pro  další  funkční  období  2006 -  2008 ve  složení  PhDr.  Hana Maierová,  Mgr.  Jiří 
Mašek, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Bc. Drahomíra Staňková, Bc. René Brož. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č.287/2006

K bodu č. 7/ Otázky odboru rozvoje
1. Rekonstrukce Skálovy ulice
RM ukládá ORM vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce 
Skálovy ulice 2. etapa" dle předloženého návrhu.

RM  jmenuje  komisi  pro  výběr  nejvhodnější  nabídky  ve  složení:  Ing.  M.  Hejduk,  Doc.  PhDr.  A. 
Svobodová, CSc., Ing. V. Sekanina, L. Tehníková, P. Vaňátko, Ing. P. Kanclíř, Ing. K. Košková.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 288/2006

2. Nabídka odprodeje pozemků manželů  Cettlových
RM bere  na  vědomí  informaci  o  nabídce  odprodeje  pozemku  manželů  Cettlových,  ale  za  současné 
finanční situace města nedoporučuje  výkupy pozemku  v letošním roce.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 289/2006

3. Výjimky ze stavební uzávěry
RM  schvaluje  vyhlášení  Změny  č.  10  Nařízení  Města  Turnov  č.  5/2005,  o  stavební  uzávěře  dle 
předloženého návrhu, kterou se:
1. Vyjímá ze stavební uzávěry na území na něž byl zpracován regulační plán bytových zón – lokalita 
Durychov  – Na Kamenci  pozemky p.  č.  3276/15,  3276/40,  3276/44 a  3345/47 v k.  ú.  Turnov pro 
novostavbu rodinného domu dle předloženého návrhu. 

2. Vyjímají ze stavební uzávěry na území na něž byl zpracován regulační plán bytových zón – lokalita 
Durychov – Na Kamenci  pozemky p.  č.  3162/11,  3162/10, 3162/4,  3162/1,  3162/9, 3160/1,  3160/4, 
3166/10, 3166/1, 3166/4, 3161/1, 3161/2, 3161/6, 3162/12 v k. ú. Turnov pro stavbu kabelového vedení 
NN v Křišťálové ulici pro napojení připravovaných nových rodinných domů.

3. Vyjímá ze stavební uzávěry  na území centra města pozemek p. č. 2774 v k. ú. Turnov pro výměnu 
střechy na objektu č. p. 164 V Lukách dle předloženého návrhu.

4. Vyjímá ze stavební uzávěry  na území ochranného pásma vodního zdroje Dolánky pozemek p. č. 31 v 
k. ú. Malý Rohozec pro stavební úpravy stávajícího rodinného domu dle předloženého návrhu.



5. Vyjímá ze stavební uzávěry  na území centra města pozemek p. č. 467, 469 a 472 v k. ú. Turnov pro 
stavbu ocelového přístřešku pro dvě auta ve dvoře domu č. p. 136 na Nám. Českého ráje.
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 290/2006

4.  Bytové  zóny  -  vypsání  výběrového  řízení  na  zhotovitele  akce  "Komunikace  a  inženýrské  sítě  v 
rozvojové lokalitě Hruštice, károvsko - Etapa III A"
RM ukládá  vypsat  výběrové  řízení  na zhotovitele  akce  “Komunikace  a  inženýrské  sítě  v  rozvojové 
lokalitě Hruštice, Károvsko – Etapa III. A” a jmenuje výběrovou komisi a náhradníky ve složení dle 
předloženého návrhu. Současně ukládá ORM předložit s výsledkem VŘ formu řešení financování akce a 
jednotlivé spolupodíly privátních vlastníků..
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 291/2006

5. Norské fondy - možné investiční dotace
RM ukládá ORM připravit po vyhlášení podmínek na další etapy příspěvků z Norských fondů návrh na 
vymezení vhodných a připravených akcí k podání potřebných žádostí.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 292/2006

K bodu č. 8/ Otázky chodu Města
1. Odměna dle směrnice o motivačním systému 
RM  schvaluje  odměnu  dle  motivačního  systému  p.  Červové,  p.  Vodhánělové,  p.  Těhníkové,  p. 
Kobosilovi, p. Pětové, Bc. Staňkové, Ing. Gruberové a p. Hatašové dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 293/2006

2. Kompetence pověřeného strážníka
RM bere na vědomí předložený materiál Koncepce pověřeného strážníka (velitele MP).
(hlasování: 7/0/0 )

usnesení RM č. 294/2006

K bodu č. 9/ Petiční aktivita obyvatel
RM bere na vědomí informaci o podané petici a o situaci na stavbě přeložky silnice I/10. RM ukládá 
ORM aby si vyžádal  výsledky měření hluku v dané lokalitě po jeho vyhotovení od investora. V případě, 
že  hluková zátěž  nevyhoví  hygienickým limitům,  ukládá  RM ORM ve spolupráci  s  OSM předložit 
materiál s vyhodnocením skutečné situace a s návrhem variant možného dalšího postupu.
(hlasování:6/0/0 )

usnesení RM č. 295/2006

RM bere  na  vědomí  názor  občanů podaný formou  petice  ve  věci  vzájemného  stěhování  škol  –  ZŠ 
Žižkova a Integrované střední školy. Tento názor zohlední při svém rozhodování v této věci v červenci 
tohoto roku.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 296/2006

K bodu č. 10/ ČSAD a investice ve městě
RM  doporučuje  zařadit  do  návrhu  rozpočtových  změn  částku  ve   výši  50  %  ročního  nájemného 
nájemného za AN z důvodu navýšení kilometrů městských  linek při probíhajících investičních akcích . 
(hlasování: 6/0/1)

usnesení RM č. 297/2006



K bodu č. 11/ Ostatní podněty a informace
1. Plnění smlouvy "Údržba veřejné zeleně v Turnově"
RM bere na vědomí zprávu o plnění smlouvy na údržbu zeleně v Turnově a ukládá OŽP postupovat v 
zajištění podmínek s firmou Krejčí úklid, s. r. o. dle návrhu.
(hlasování: 7/0/0 )

usnesení RM č. 298/2006

2. Rekonstrukce Parku u letního kina
RM schvaluje výjimku ze směrnice "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnovem" v případě 
výběru projektanta na akci "Rekonstrukce parku u letního kina" a souhlasí se zadáním tohoto projektu 
zpracovateli studie firmě Zahrada Olomouc, s. r. o.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 299/2006

3. Hodnotící komise pro výběr zpracovatele lesních hospodářských osnov Turnov - Hořicko
RM  jmenuje  hodnotící  komisui  pro  výběr  nabídek  pro  zpracovatele  Lesních  hospodářských  osnov 
Turnov - Hořickov tomto složení: Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. Jan Čihák, Ing. Jiří 
Houžvička, Martina Kutková, náhradníci: Ing. Dagmar Černá, Ing. Lenka Stuchlíková.
(hlasování:7/0/0 )

usnesení RM č. 300/2006

4. Informace o získané dotaci a vyhlášení výběrového řízení
RM ukládá vypsat výběrové řízení na akci "Oprava areálu vojenského hřbitova z války r. 1866 a jeho 
okolí" a jmenuje výběrovou komisi ve složení PhDr. Maierová, Mgr. Mašek, Ing. Tomsa, p. Čihák, p. 
Preisler,  p.  Těhníková,  p.  Brož  a  pověřuje  realizací  této  akce  OSM a  OŠKS dle  jednotlivých  částí 
zakázky. (hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 301/2006

5. Návrh na vyřazení DDHM
RM souhlasí s vyřazením DDHM inv. č. 300131 - osobního pořítače AC Alivio, z majetku Základní 
školy Turnov, 28. října 18, okres Semily, dle návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 302/2006

V Turnově dne 20. června 2006

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
      starosta    místostarosta


