
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 18. ledna 2006 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Provoz kluziště - informace
2. Směrnice města - VŘ, pohledávky
3. Majetkové otázky
- výsledky VŘ, pozemky
- Vesna, modeláři, ostatní
4. Otázky ORM
- vyjímky ze stavební uzávěry
- splatnost pozemku, 
- forma prodeje bytové zóny
5. Rozpočet města 2006
6. Mzdové otázky
- informace o úřadě, ředitelé organizací
7. Řízení MP
8. Vztah k Nadaci B.J. Horáčka ČR
9. Ostatní podněty a informace
- údržba zeleně za 01-02/2006

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/ Provoz kluziště - informace
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o situaci na mobilním kluzišti na hřišti Duhové energie v Turnově 
II.  V této  souvislosti  ukládá  Městské  sportovní  Turnov,  s.  r.  o.  nadále  zajišťovat  provoz  mobilního 
kluziště a p. Velemu předložit  po skončení sezóny komplexní zprávu o průběhu sezóny a finančních 
nákladech.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 1/2006

K bodu č. 2/ Směrnice města - VŘ, pohledávky
1. Vymáhání pohledávek
RM schvaluje úpravy a změny ve Směrnici Města Turnova - Postup ve správě a vymáhání pohledávek s 
účinností od 19. 1. 2006.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 2/2006



2. Organizace veřejných zakázek v městských organizacích
RM v působnosti  valné  hromady společností  Městská teplárenská Turnov,  s.  r.  o.,  Technické  služby 
Turnov s.r.o., Městská sportovní Turnov, s. r. o. a Kulturní centrum Turnov, s. r. o. a dále v působnosti 
zřizovatele příspěvkových organizací schvaluje směrnici Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodní 
společností nebo příspěvkové organizace s účinností od 19. 1. 2006.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 3/2006

RM ukládá  v působnosti  valné  hromady společností  Městská teplárenská  Turnov s.  r.  o.,  Technické 
služby Turnov, s. r. o., Městská sportovní Turnov, s. r. o. a Kulturní centrum Turnov, s. r. o. a dále v 
působnosti zřizovatele příspěvkových organizací postupovat při zadávání zakázek v souladu s přijatou 
směrnicí.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 4/2006

 
K bodu č. 3/ Majetkové otázky
1. Veřejná zakázka Vesecko/Turnov - Odpadové hospodářství SD Vesecko
RM schvaluje hodnotící komise na realizaci akce Vesecko/Turnov - Odpadové hospodářství SD Vesecko 
ve složení:
a) stavební část: Ing. Hejduk, p. Vocásek, p. Preisler, L. Těhníková, p. Procházka
náhradníci: Ing. Pekař, p. Kobosil, Ing. Sekanina, Ing. Suchý, Ing. Ježková
b) dodávky zařízení a strojů :  Ing. Pekař, p. Preisler, L. Těhníková, p.P. Zikuda
náhradníci: Ing. Hejduk, Ing. Sekanina, p. Kobosil, PhDr. Maierová
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 5/2006

2. Veřejná zakázka "Hasičárna Daliměřice" - výběr zhotovitele 
RM  schvaluje  doporučení  hodnotící  komise  a  přiděluje  výše  uvedenou  veřejnou  zakázku  firmě 
DYNAST, s. r. o.,  Jablonec nad Nisou.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 6/2006

3. Veřejná zakázka "Centrální sterilizace MN" - výběr zhotovitele stavebních prací
RM schvaluje doporučení hodnotící komise a přiděluje výše uvedenou veřejnou zakázku firmě Status, s. 
r. o. Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 7/2006

 4. Veřejná zakázka "Fasáda radnice" - doplnění hodnotící komise
RM schvaluje změnu obsazení hodnotící  komise takto: Členové hodnotící  komise: Ing. Šmiraus,  Ing. 
Sekanina, p. Kobosil, Ing. Marek, p. Vocásek. Náhradníci: PhDr. Maierová, p. Ulrich Jan, pí. Těhníková, 
Ing. Suchý, p. Hordler.
(hlasování: 8/0/0 )

usnesení RM č. 8/2006

5. Smluvní pokuta Procházka – Klimšová
RM nedoporučuje snížení smluvní pokuty ze směnné a kupní smlouvy ze dne 14. 2. 2003 za dům čp. 479 
Krajířova Turnov. RM schvaluje vymáhání celé výše vyměřené smluvní pokuty.
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 9/2006



6. Majetkové vyrovnání - ul. Pekařova
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků parc. č. 2667/16 a 2667/17 o celkové výměře 113 m2, k. ú. 
Turnov (část Pekařovy ulice) ve vlastnictví  pí. Z. Boudové, Turnov za stejnou část pozemku parc. č. 
2585/2, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města.  
(hlasování:8/0/0)

usnesení RM č. 10/2006

7. Prodej pozemků u obchodního domu Vesna, Havlíčkovo náměstí, Turnov  
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc. č. 1461/3, 1461/4, 3877/6, k. ú. Turnov za cenu 750,- 
Kč/m2.
RM nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1455, k. ú. Turnov z důvodu dosud neschváleného regulačního 
plánu centra města.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 11/2006

8. Pronájem části pozemku p. p. č. 693/2 u rozhledny Hlavatice
RM schvaluje záměr obnovení využití objektu zděné budovy nacházející se na výše uvedeném pozemku 
dle  návrhu  a  ukládá  OSM  předložit  konečnou  smlouvu  o  pronájmu  v  případě,  že  žadatel  předloží 
potřebná legislativní oprávnění na úpravu objektu. 
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 12/2006

RM v této souvislosti ukládá OŽP, aby zajistil ve spolupráci s lesním hospodářem prověrku porostu v 
sousedství rozhledny s cílem zabezpečit větší viditelnost,  zvýšit výraz rozhledny a předložil informaci do 
RM nejdéle do konce března. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 13/2006

9. Zřízení věcného břemene pro VČP a. s., Hradec Králové - STL plynovod a přípojky Kadeřavec
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1272, 1279/1 v k. ú. 
Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v délce 478 m dotčené stavbou  "STL plynovod a přípojky 
Kadeřavec" ve prospěch Východočeské plynárenské, a. s. za jednorázovou úhradu 50,- Kč/bm.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 14/2006

10. Pronájem pozemku - zahrádky
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Zahrádkářskou osadou Kamenec,  Turnov na pronájem č. 
pozemku p. č. 3345/11 a část p. p. č. 3276/1 o celkové výměře 31518 m2, k. ú. Turnov shodně na dobu 
neurčitou za cenu 1,- Kč/m2/rok.
(hlasování:8/0/0)

usnesení RM č. 15/2006

11. Pronájem nebytových prostor v objektu výtopny Žižkova ul.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu výtopny Žižkova ul. pro REP - občanské sdružení 
Turnov dle návrhu. 
(hlasování:8/0/0 )

usnesení RM č. 16/2006

12. Lis na PET láhve
RM schvaluje záměr  poskytnutí  lisů na PET lahve z prostředků Ekokomu pro obyvatele  města.  RM 
ukládá ing. Šmirausovi  předložit návrh řešení této otázky dle diskuse na příštího jednání. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 17/2006



K bodu č. 4/ Otázky ORM 
1. Výjimky za stavební uzávěry
RM schvaluje vyhlášení Změny č. 5 Nařízení Města Turnov č. 5/2005, o stavební uzávěře, v platném 
znění, dle předloženého návrhu, kterou se vyjímá ze stavební uzávěry v centru města pozemek p. č. 297 v 
k. ú. Turnov pro stavební úpravy 1. patra domu č. p. 186 v Palackého ulici.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 18/2006

2. Žádost pana Berky
RM schvaluje žádost manželů Ivany a Martina Berkových o posunutí  splatnosti  doplatku kupní ceny 
pozemku ppč. 2934/26 a ukládá ORM storno původní směnky a sepsání nové směnky s dodatkem “Bez 
protestu”  na  doplatek  kupní  ceny  pozemku  se  splatností  do  28.7.2006.  Tento  termín  nebude  dále 
prodlužován.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 19/2006

3. Směna pozemků s panem Kousalem v lokalitě Hruštice
RM  schvaluje  záměr  prodeje  pozemků  ing.  Kousalovi  dle  Varianty  2  pod  podmínkou,  že  bude 
majetkoprávně  vyřešena  část  pozemku  na  rozšíření  ul.  Zelená  cesta  vč.  vybudování  navrženého 
parkoviště s úpravou cen dle projednání. RM ukládá ing. Kanclířovi předložit konečný návrh  na jednání 
ZM.
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 20/2006

4. Forma prodeje
RM schvaluje změnu podmínek prodeje pozemku č. 3 v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko v Etapě I. 
A dle předloženého materiálu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 21/2006

K bodu č. 5/ Rozpočet města 2006
RM při jednání pracovního zastupitelstva projednala návrh rozpočtu a nebylo přijato žádné usnesení. 

K bodu č. 6/ Mzdové otázky
Platy vedoucích odborů, tajemníka, ředitelů příspěvkových organizacích a jednatelů společností s r. o. 
roku 2006 a zástupce ředitele příspěvkové organizace a zástupce jednatele společnosti s r. o.
RM  schvaluje  platy  tajemníka,  ved.odborů  a  ředitelů  PO   dle  předloženého  návrhu  s  účinností  od 
1.1.2006.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 22/2006

1. Jednání valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o.
RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o.schvaluje plat jednatele  p. Feštra dle předloženého návrhu s 
účinností od 1. 1. 2006.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 23/2006

RM jako jediný společník  souhlasí s výkonem působnosti valné hromady bez jejího svolání dle stanov 
společnosti.
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 24/2006



2. Jednání valné hromady Městské sportovní Turnov, s. r. o.
RM v působnosti valné hromady MST s. r. o. schvaluje plat jednatele  p. Veleho dle předloženého návrhu 
s účinností od 1. 1. 2006.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 25/2006

RM v působnosti valné hromady společnosti MST, s. r. o.  ukládá jednateli doplnit do organizačního řádu 
bod : Jmenování zástupce jednatele. 
Termín:  další jednání RM dne15.2.2006
Odpovídá: Jiří Vele, jednatel.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 26/2006
 

RM  jako  jediný  společník   souhlasí  s  výkonem  působnosti  valné  hromady  bez  jejího  svolání  dle 
obchodního zákoníku.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 27/2006

3. Jednání valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o.
RM v působnosti valné hromady MTT , s. r. o. schvaluje plat jednatele  ing. Konopky dle předloženého 
návrhu s účinností od 1. 1. 2006.
(hlasování:9/0/0)

usnesení RM č. 28/2006

RM v působnosti valné hromady společnosti MTT, s. r. o. ukládá jednateli doplnit do organizačního řádu 
bod: Jmenování zástupce jednatele.  
Termín:  další jednání RM dne 15. 2. 2006
Odpovídá: Ing. Vladimír Konopka, jednatel.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 29/2006
 

RM  jako  jediný  společník   souhlasí  s  výkonem  působnosti  valné  hromady  bez  jejího  svolání  dle 
obchodního zákoníku.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 30/2006

4. Jednání valné hromady Technický služeb Turnov 
RM v působnosti valné hromady TST, s. r. o. schvaluje plat jednatele  p. Preislera dle předloženého 
návrhu s účinností od 1. 1. 2006.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 31/2006

RM v působnosti valné hromady společnosti TST, s. r.o. ukládá jednateli doplnit do organizačního řádu 
bod: Jmenování zástupce jednatele. 
Termín:  další jednání RM dne15. 2. 2006
Odpovídá: Libor Preisler, jednatel.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 32/2006
 

RM  jako  jediný  společník   souhlasí  s  výkonem  působnosti  valné  hromady  bez  jejího  svolání  dle 
obchodního zákoníku.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 33/2006



5.   Motivační systém - obměna RTG techniky  
RM  schvaluje  navržené  vyplacení  odměny  dle  Směrnice  Motivační  systém  na  akci  "Obměna  RTG 
techniky " podle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/1)

usnesení RM č. 34/2006

K bodu č. 7/ Řízení MP
RM schvaluje navržený postup v úpravě řízení MP a ukládá Ing. Hejdukovi předložit do konce března na 
RM zprávu o aktuálních otázkách a řízení Městské policie Turnov.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 35/2006

K bodu č. 8/ Vztah k Nadaci B. J. Horáčka ČR
RM ukládá Ing. Hejdukovi vyzvat zástupce Nadace B. Jana Horáčka k jednání o možné spolupráci a 
PhDr. Maierové analyzovat další možné aktivity města a předložit zprávu o obou oblastech do konce 
března 2006.    
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 36/2006

K bodu č. 9/ Ostatní podněty a informace
1.Údržba zeleně 01-03/2006
RM uděluje výjimku ze Směrnice o vystavování, evidenci a schvalování objednávek a smluv na MěÚ 
Turnov  k  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  firmou  DIKÉ,  s.  r.  o.  na  provedení  těchto  prací:  chemické 
odplevelení  alejových  stromů  a  volně  rostoucích  keřů,  redukční  řez  alejových  stromů,  řez  volně 
rostoucích keřů, řez živých plotů tvarovaných v termínu do konce března 2006. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 37/2006
 
2. Složení dopravní komise
RM odvolává tyto členy z dopravní komise:
Ing. Zdeněk Borovička, Miroslav Kobera, Bohuslav Šlambora, Pavel Smarž, Václav Svatoš
RM jmenuje členy dopravní komise: Pavel Vaňátko, Miloš Zuzánek, Petr Minčák, Zdeněk Buchta
(hlasování:9/0/0 )

usnesení RM č. 38/2006
 
3. Žádost kontrolního výboru
RM v působnosti  valné  hromady Kulturního  centra  Turnov,  s.  r.  o.  ukládá  jednateli  spolupracovat  s 
kontrolním výborem na kontrole způsobu zadání projektové dokumentace na akci Společenské centrum 
Střelnice. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 39/2006
 

 V Turnově dne 24. ledna 2006

                                           Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
                                                  starosta      místostarostka 


