
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 15. února 2006 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Finanční limity 
- dopady schváleného rozpočtu
2. Koncepce městské knihovny
3. Základní školy a jejich naplnění
4. Otázky KCT s.r.o.
- VŘ na Střelnici, právní audit
5. Otázky ORM
- vyjímky ze stavební uzávěry
- bytové zóny - prodej
- ostatní - vyhlášky, akce ORM 2006
6. Investiční úpravy a zlepšení PZ Vesecko
- návrh potřebných opatření 
7. Příprava investičních projektů 
8. Otázky OSM
- akce 2006, prodeje 2006, VŘ
9. Personální otázky
- zástupci jednatelů, komise na VŘ
- úkoly vedoucím a ředitelům na rok 2006
10. Ostatní podněty a informace
- úprava nařízení města, VŘ hlásný systém,
-ostatní

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
RM odkládá projednání na příští RM z důvodu požadavku doplnění materiálu ve smyslu diskuse.
(hlasování:5/1/3 )

usnesení RM č. 40/2006

K bodu č. 2/ Koncepce městské knihovny
RM schvaluje prodloužení limitu pracovníků Městské knihovny Antonína Marka Turnov (dále jen 
MKAMT) v počtu 8 do 30. dubna 2006.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 41/2006



RM ukládá řediteli MKAMT, aby prověřil možnosti vymáhat nevrácené zápůjčky knižního fondu 
po 4. upomínce a zavedení opatření, která by snížila tuto negativní skutečnost z chodu organizace.
(hlasování:8/0/0 )

usnesení RM č. 42/2006
 

RM souhlasí  s  předloženým návrhem změn  sazeb  za  knihovnické  i  ostatní  služby  s  tím,  že 
doporučuje navýšit ceny za pronájem sálu a zařízení dle diskuse. (tj.  ceník MKAMT)
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 43/2006

RM  souhlasí,  že  MKAMT  může  půjčovat  drobný  dlouhodobý  majetek  (radiomagnetofony, 
pichtův psací stroj) osobám zdravotně postiženým na dobu delší než 30 dnů, a to na 6 měsíců.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 44/2006

RM  ukládá  Odboru  správy  majetku  MÚ,  aby  zajistil  za  spolupráce  MKAMT  vypracování 
projektové  dokumentace   vedoucí   k  vyřešení  bezbariérovosti  na  hlavní  budově knihovny do 
konce roku 2006. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 45/2006

RM ukládá řediteli organizace, aby do konce června  předložil k projednání  věcného zadání pro 
případné zpracování  situační studie vedoucí k vyřešení nevyhovujícího kapacitně - provozního 
stavu hlavní budovy a pobočky Turnov II, tedy zejména důvody pro potřebnost těchto opatření a 
případně návrhy, jak tuto skutečnost prostorově řešit. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 46/2006

K bodu č. 3/ Základní školy a jejich naplnění
RM ukládá PhDr. Maierové a p. Brožovi prověřit  navrhovaná řešení č. 4 návrhu související  s 
optimálním využitím objektu ZŠ, Žižkova čp. 518 a v této souvislosti zahájit jednání se zástupci 
Libereckého kraje a vedením dotčených škol. RM požaduje předložit zprávu o průběhu  jednání 
do konce června s tím, že do něj mohou být zahrnuty  i další otázky koncepce školských budov v 
majetku kraje i města.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 47/2006

K bodu č. 4/ Otázky KCT, s. r. o.
Jednání valné hromady společnosti kulturní centrum Turnov, s. r. o.
1. VŘ na Střelnici
RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., ukládá hodnotící 
komisi provést nové hodnocení ve smyslu závěrů z jednání a předložit na příští jednání opětovně 
materiál k projednání. 
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 48/2006

2. Právní audit
RM v působnosti  valné  hromady společnosti  Kulturní  centrum Turnov,  s.  r.  o.  po projednání 
předložených materiálů rozhodla neprovádět právní audit dle předchozího usnesení 589/2005.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 49/2006



RM ukládá odboru kontroly zpracovat směrnici stanovující postupy projednávání záležitostí, s. r. 
o. založených Městem Turnov a předložit na jednání RM v měsíci květnu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 50/2006

K bodu č. 5/ Otázky ORM
1. Zrušení stavebních uzávěr
RM  schvaluje  Nařízení  č.  /2006,  kterým  se  ruší  vyhlášky  Města  Turnova  č.  44/97  a  46/98 
stavebních uzávěrách.
(hlasování: 7/2/0)

usnesení RM č. 51/2006

2. Plánováné akce ORM v roce 2006 - územní plánování, projektová dokumentace a investice
RM schvaluje návrh plánu realizace územního plánování, investičních akcí, studie a projektů na 
rok 2006 odboru ORM, a to  s úpravou:
- nezahájit projekční práce  nové budovy pro organizaci Fokus do doby konečného rozhodnutí o 
umístění organizace
- vymezit částku 200 tis. Kč na projekční práce ve zlepšení areálu Vesecko
- vymezit částku 100 tis. Kč na první etapy dokumentace severní části vnitřního obchvatu města s 
tím, že bude tato otázka předložena samostatně
do bodu jednání RM.
(hlasování: 7/0/2)

usnesení RM č. 52/2006

3. Dotace SFDI na akci "Cyklistická stezka Turnov - Dolánky, 1. etapa"
RM bere na vědomí informace o poskytnuté dotaci SFDI na akci “Cyklistická stezka Turnov – 
Dolánky, 1. etapa” a ukládá ORM postupovat při této akci dle předloženého materiálu.
(hlasování: 9/0/0)

        usnesení RM č. 53/2006

4. Problematika bytových zón - lokatita Hruštice, Károvsko, lokatilta Durychov, Na Kamenci 
RM bere na vědomí informace o koncepci VČE, a. s. v lokalitě Hruštice, Károvsko.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 54/2006

RM schvaluje vyhlásit prodej 3 stavebních pozemků v Etapě VI.B v lokalitě Hruštice, Károvsko 
po dořešení přípravných úkolů dle  předloženého materiálu   s  tím,  že bude vyhlášen  odprodej 
nejdéle v červnu tohoto roku.  Současně  schvaluje vyvolávací prodejní cenu na 1000,- Kč/m2 bez 
přípojky elektro NN. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 55/2006

RM schvaluje v lokalitě Hruštice, Károvsko záměr směny části pozemku 2870/20, k. ú.Turnov ve 
vlastnictví  paní  Vítězslavy Bosákové a paní  Jany Malé,  obě bytem Liberec,  za pozemek ppč. 
2870/13, k. ú. Turnov,  který bude ve vlastnictví Města Turnov po zapsání Směnné smlouvy do 
katastru nemovitostí, dle předloženého návrhu. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků doplatí 
Město Turnov na základě upřesnění výměr geometrickým plánem a po podpisu Směnné smlouvy 
na  bankovní  účet  výše  uvedených  vlastníků.  Geometrický  plán  na  odměření  části  pozemku 
2870/20 v k.ú. Turnov uhradí obě strany stejným dílem. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 56/2006



RM schvaluje v lokalitě Durychov, Na Kamenci záměr směny pozemku 3276/18 a části pozemku 
3276/20, oba k.ú.Turnov ve vlastnictví pana Richarda Kysely bytem Turnov, za díl pozemku ppč. 
3276/1,  k.ú. Turnov, ve vlastnictví  Města Turnov, dle předloženého návrhu.  Rozdíl  v hodnotě 
směňovaných pozemků doplatí pan Richard Kysela na základě upřesnění výměr geometrickým 
plánem a po podpisu Směnné smlouvy na bankovní účet Města Turnov. Geometrický plán na 
odměření části pozemku 3276/20 a 3276/1, oba v k.ú. Turnov, uhradí obě strany stejným dílem. 
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 57/2006

K bodu č. 6/ Investiční úpravy a zlepšení PZ Vesecko
RM bere na vědomí základní informace o navržených dalších krocích v průmyslově obchodním 
areálu Vesecko a na dubnové jednání požaduje předložit  podrobnější  informace k jednotlivým 
výše  uvedeným  bodům,  a  to  včetně  uvedení  finančních  nákladů  u  jednotlivých  projektů, 
stanovení priorit jednotlivých kroků a stanovení reálných termínů přípravy a realizace s uvedením 
zabezpečení financování.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 58/2006

K bodu č. 7/ Příprava investičních projektů
Přehled projektů města ze Strategického plánu a investičních priorit
RM bere na vědomí předložený přehled projektů a na základě závěrů z projednání v RM ukládá 
ORM připravit na příští jednání RM konkrétní návrh na zařazení dalších projektů do rozpočtu 
města na rok 2006.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 59/2006

K bodu č. 8/ Otázky OSM
1. Rozpočet 2006 - rozpis čerpání jednotlivých kapitol OSM
RM schvaluje čerpání  rozpočtu  jednotlivých kapitol  OSM dle předloženého návrhu s tím,  že 
budou plněny prostředky na projekční přípravu programu "Mobilita", pokud bude městu přidělena 
dotace.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 60/2006

2. Majetkové kroky v roce 2006
RM schvaluje seznam nemovitostí určených k prodeji v roce 2006 a ukládá OSM zahájit jejich 
prodej s  úpravami seznamu  vzešlých z jednání.
RM ukládá OSM, aby předložil na příští jednání návrh způsobu prodeje nemovitostí a minimální 
nabídkové ceny.
(hlasování: 8/1/0)

usnesení RM č. 61/2006

3. Analýza dalších majetkových kroků  
RM ukládá OSM předložit na květnové jednání RM zhodnocení záměru prodeje Šetřilovska a haly 
na Výšince a návrh nových pravidel odprodeje bytů..
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 62/2006

4. Schválení vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce "Židovská synagoga Turnov"
RM schvaluje vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce "Židovská synagoga Turnov" a 
jmenuje hodnotící komisi  ve složení: ing. Hejduk, PhDr. Maierová, p. Kobosil,  Ing. Hocke, p. 



Brož.
Náhradníci: Ing.Šmiraus, Ing.Sekanina, Ing.Chval, pí. Těhníková, p.Roubalová.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 63/2006

5. Jmenování hodnotící komise vybraných stavebních akcí OSM
RM schvaluje hodnotící komisi  na výběr dodavatelů  akcí v MŠ, 28. října - 2. etapa (výměna 
oken),  v MŠ ul.  Zborovská -  1.  etapa (výměna oken),  v ZŠ Turnov v ul.  28.  října -  I.  etapa 
(rekonstrukce soc. zařízení)  ve složení Mgr. J. Frič, L. Těhníková, M. Šnajdr. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 64/2006

6. Darování  pozemků v k.ú. Daliměřice 
RM doporučuje ZM schválit převzetí podílu ve výši 1/42 pozemků p.č. 764/50 ostatní plocha, p.č. 
764/67 tr.trav.porost a p.č. 764/68 tr.trav.porost, k.ú. Daliměřice formou daru od Krajské správy 
silnic Libereckého kraje.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 65/2006

7.  Zřízení  věcného  břemene  na  stavbu  "Optický  kabel  Ústí  nad  Labem-Ostrava-5.etapa-okres 
Semily"
RM schvaluje  uzavření  smlouvy o  zřízení  věcného břemene  podle  zákona  č.  151/2000 Sb.  o 
komunikacích a změně dalších zákonů v návaznosti na občanský zákoník a zákona č. 127/2005 
Sb. o elektronických telekomunikacích na pozemku parc. č. 2928, k. ú. Turnov dotčeného stavbou 
"Optický  kabel  Ústí  nad  Labem-Ostrava-5.etapa-okres  Semily"  pro  společnosti 
RADIOKOMUNIKACE a.s. a GTS NOVERA a.s. za jednorázovou úhradu dle návrhu .
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 66/2006

8.  Pronájem pozemku - zahrádky
RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem zahrádky s paní Pavlínou Hanzlovou, Skálova 84, 
Turnov na část pozemku p.č. 988/1 o výměře 340 m2, k.ú. Turnov za cenu 1,50 Kč/m2/rok; s 
panem Josefem Mlejnkem, sídl. J. Patočky 1671, Turnov na část pozemku p. č. 2599/1 o vým. 230 
m2 za cenu 2,- Kč/m2/rok a s panem Jiřím Kauckým, Studentská 1611, Turnov na část pozemku 
p.č. 711/179  o vým. 483 m2, k.ú. Daliměřice za cenu 2,50 Kč/m2/rok.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 67/2006

9.  Pronájem pozemku pro zařízení staveniště
RM schvaluje  uzavřít  dodatek  k  nájemní  smlouvě  pro  firmu  Stavokomplet,  s.r.o.  na  užívání 
pozemku p.č. 175 a p.p.č 179/2, k.ú. Mašov u Turnova o prodloužení nájmu dle požadavku za 
cenu 20,- Kč/m2/rok. RM současně schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 5/6, k.ú. 
Mašov u Turnova s firmou Stavokomplet,  s.r.o. na dobu jeden rok za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. 
4.000,- Kč.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 68/2006

10. Drobná stavební úprava v bytě  domu č.p. 1449 Přepeřská ul. 
RM schvaluje provedení drobných stavebních úprav v bytě  č. 21 domu č.p. 1449 Přepeřská v 
uvedeném rozsahu na náklady nájemnice pí. Radmily Peklákové a ukládá OSM sepsat s nájemnicí 
dohodu ve smyslu usnesení RM č. 38/03.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 69/2006



11. Drobná stavební úprava v bytě č. 6  domu č.p. 1397 Bezručova ul. 
RM schvaluje provedení drobných stavebních úprav v bytě č. 6 domu č.p. 1397 Bezručova ul. v 
uvedeném rozsahu na náklady nájemnice  pí.  Ivy Pacíkové  a  ukládá  OSM sepsat  s  nájemnicí 
dohodu ve smyslu usnesení RM č. 38/03. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 70/2006

12. Navýšení nájemného nebytových prostor dle inflace
RM schvaluje nárůst nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace od 1.července 2006 ve výši 
1,9 %.
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č.71/2006 

13. Pronájem plochy autobusového nádraží
RM schvaluje  záměr  pronájmu pro shodný účel  využití  a  ukládá OSM realizovat  poptávkové 
řízení.
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č.72/2006 

14. Investiční záměry v areálu nemocnice
RM ukládá řediteli městské nemocnice předložit do konce dubna  budoucí náplň objektu dětského 
oddělení tak, aby bylo před následným zpracováním  projektové dokumentace  na spojovací krček 
a tento objekt  zcela jasné zadání budoucího využití . 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 73/2006

K bodu č. 9/ Personální otázky
1. Kriteria pro hodnocení vedoucích odborů, tajemníka a ředitelů organizací pro rok 2006
RM schvaluje  kritéria  pro  přidělování  odměn  vedoucím pracovníkům organizací  zřizovaných 
Městem Turnov, vedoucím odborů a tajemníkovi Měú dle předložené přílohy.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.74/2006 

2.  Změna  pravidel  pro  přidělování  ročních  odměn  vedoucím  pracovníkům  příspěvkových  a 
rozpočtových organizací zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů Měú a tajemníkovi 
RM schvaluje změnu pravidel pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům organizací 
zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů MěÚ a tajemníkovi dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č. 75/2006

3. Zástupce jednatele společnosti - jednání VH společností s ručením omezeným
RM v působnosti valné hromady společností s ručením omezeným ve vlastnictví města   ukládá 
jejich jednatelům jmenovat zástupujícího pracovníka pro zastupování v době jeho nepřítomnosti 
za účelem  zajištění vnitřního chodu společnosti, a to  včetně konkrétního stanovení podmínek a 
rozsahu pravomocí ve vnitřních směrnicích společností. RM ukládá dozorčím radám projednat na 
svých jednáních  tuto skutečnost.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 76/2006 
 
4. Jmenování komise pro VŘ na ředitele ZŠ Skálova 600, Turnov
RM schvaluje složení hodnotící komise pro výběrové řízení na ředitele Základní školy Turnov, 
Skálova 600, okres Semily dle předloženého návrhu.
(hlasování: 9/0/0 )

usnesení RM č. 77/2006



5.Osobní příplatek ředitelky ZŠ Mašov
RM přiznává osobní příplatek ve výši roku 2005 ředitelce ZŠ Mašov s účinností od 1. 1. 2006. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č.78/2006

K bodu č. 10/ Ostatní podněty a informace
1.Dopravní výchova dětí z mateřských škol - schválení akce pro žádost o podporu z grantového 
fondu Libereckého kraje
RM  schvaluje  pořádání  akce  :  “Dopravní  výchova  dětí  předškolního  věku”   s  podporou 
grantového programu Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních 
komunikacích.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 79/2006

2. Lisy na PET lahve
RM schvaluje poskytování  lisů na PET lahve formou darovacích smluv dle předl.návrhu. RM 
ukládá  tajemníkovi  vždy  na  1.RM  v  kalendářním   roce  informovat  o  počtu  smluv  a  jejich 
účastnících.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 80/2006

3. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 49/1998 Tržní řád
RM schvaluje Nařízení Města č. , kterým se ruší vyhláška č. 49/1998 Tržní řád.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 81/2006

4. Žádost o prominutí platby za hrobové místo
RM souhlasí s prominutím nájmu z hrobového místa č. 65 na hřbitově na Bukovině z důvodu 
zařazení mezi  hroby významných osobností.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 82/2006

5. Zpráva ve věci viditelnosti rozhledny Hlavatice
RM projednala předložený materiál a  a ukládá OŽP zabezpečit rozsáhlou  těžbu hospodářského 
lesa  dle  návrhu.  Těžba  bude  z  důvodu  vegetačních  podmínek  probíhat   v  zimním  období 
2006/2007 s tím, že OŽP  zajistit kvalitní informovanost veřejnosti  o tomto zásahu. 
(hlasování:7/2/0 )

usnesení RM č. 83/2006

6. Výběrové řízení - varovný a informační systém obyvatel
RM schvaluje výběrové řízení na dodavatele zlepšení protipovodňové ochrany města Turnova - 
varovného  a  informačního  systému  obyvatel  financovaného  v  rámci  Iniciativy  Společenství 
INTERREG III A a jeho realizací pověřuje firmu Miloš Rejman - REMI Chutnovka.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 84/2006

7. VŘ na zemní práce protipovodňových úprav 
RM schvaluje  výběrové  řízení  na  dodavatele  zemních  prací  zlepšení  protipovodňové  ochrany 
města  Turnova  -   protipovodňových  oprav  financovaného  v  rámci  Iniciativy  Společenství 
INTERREG III A a jeho realizací pověřuje firmu PEMETA, s. r. o. Jablonec nad Nisou. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 85/2006



8. Členství v komisi
RM odvolává paní Ing. Hanu Malou z funkce člena povodňové komise města a jmenuje novým 
členem povodňové komise města pana Ing. Jana Čiháka. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 86/2007

V Turnově dne 23. února 2006

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
      starosta     místostarosta

   


