
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 12. března 2007 

Omluveni: Mgr. Mikl

1. MTT, s.r.o. - VH Ing. Konopka
- strategie investic, prodej energie

2. Finanční záležitosti Bc. Staňková
- rozpočty PO, výsledky hosp. za r. 2006
- odpisové plány, rezerv. fondy
- finanční plány s.r.o. na r. 2007

3. Povodňová problematika Zd. Hovorka
- koncepce varovného a hlásného systému Ing. Fišer

4. KCT, s.r.o. - VH V. Feštr
- Střelnice - aktuální informace Ing. Kanclíř

5. Bytové zóny  L.Těhníková
- aktuální stav a další postup Ing. Kanclíř

6. Majetkové záležitosti L. Těhníková
- Vesecko, sml. s p. Kreysou
- ul. Palackého, Bezručova 
- studie zástavby v Sobotecké ul.

7. Životní prostředí Ing. Šípošová
- problematika odpadového hospodářství Ing. Čermák, L. Preisler

8. Problematika parkování ve městě P. Vaňátko

9. Odbor kontroly E. Dudová
- plán kontrol pro r. 2007
- Daliměřice - aktuální informace o řešení hlučnosti
- veř. zakázky - směrnice pro PO a s.r.o.

10. Motivační systém PhDr. Maierová
- úpravy směrnice, návrhy odměn Ing. Šmiraus

11. Ostatní



K bodu č. 1/ MTT, s. r. o. - VH
RM v působnosti valné hromady MTT s. r. o. bere na vědomí informace týkající se Městské teplárenské 
Turnov, s. r. o. a  schvaluje investiční plán na r. 2006 - 2010 včetně zajištění financování.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 71/2007

K bodu č. 2/ Finanční záležitosti
1. Finanční plány společností s ručením omezeným
RM v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán Kulturnímu centru Turnov, s. r. o. dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 72/2007

RM v působnosti valné hromady bere na vědomí informace o finančním plánu Městské sportovní Turnov, 
s. r. o. na r. 2007 a ukládá dozorčí radě a jednateli předložit nový návrh na příštím jednání.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 73/2007

RM v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán Městské teplárenské Turnov, 
s. r. o. dle předloženého návrhu a bere na vědomí informace o možných změnách v položkách tržby a 
celkové náklady po vyhodnocení účetního období.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 74/2007

2. Vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006
RM schvaluje vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 dle předloženého 
návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 75/2007

3. Rozpočet PO na rok 2007  a ukazatele
RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací a sledované ukazatele na rok 2007 dle předloženého 
návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 76/2007

4. Doplnění odpisového plánu u Základní umělecké školy Turnov a Základní školy Turnov, ul. Žižkova
RM schvaluje doplnění odpisového plánu příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov a 
Základní škola Turnov, ul. Žižkova.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 77/2007

5. Základní umělecká škola Turnov - nákup keramické pece
RM schvaluje nákup keramické pece do výše 100 000,--Kč příspěvkové organizaci Základní umělecká 
škola Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 78/2007

RM schvaluje použití investičního fondu na nákup keramické pece do výše 100 000,--Kč příspěvkové 
organizaci Základní umělecká škola Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 79/2007



6. Příspěvkové organizace - použití rezervních fondů
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, okres Semily použití rezervního 
fondu do výše 70 000,-Kč dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 80/2007

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily použití 
rezervního fondu do výše 21 000,- Kč dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 81/2007

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily použití 
rezervního fondu do výše 20 000,- Kč dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 82/2007

7. Odvody příspěvkových organizací z investičních fondů
RM ukládá odvod z investičních fondů příspěvkových organizací dle návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 83/2007

8. Limity
RM schvaluje limit hrubých mezd, limit pracovních úvazků, limit na občerstvení a dary na rok 2007 pro 
Město Turnov dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 84/2007

RM schvaluje limit hrubých mezd a limit pracovních úvazků na rok 2007 pro Městskou policii Turnov 
dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 85/2007

9. Kontokorentní úvěr - hodnotící komise
RM jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na služby "Kontokorentní úvěr Města Turnov v roce 
2007" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 86/2007

10. Pohledávky
RM bere na vědomí přehled o stavu pohledávek města k 31. 12. 2006 dle předloženého materiálu.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 87/2007

K bodu č. 3/ Koncepce prognózního a hlásného systému Jizera
RM bere na vědomí koncepci prognózního a hlásného systému protipovodňové ochrany horního toku 
Jizery a Kamenice, souhlasí se zapojením Města Turnov do tohoto systému formou spolupráce s 
dotčenými subjekty a pověřuje starostku města podpisem předložených smluv.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 88/2007

K bodu č. 4/ Střelnice - aktuální informace
RM bere na vědomí informaci o jednáních ve věci snížení rozsahu dodávky zhotovitele stavby 
"Společenské centrum Střelnice".
(hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 89/2007



K bodu č. 5/ Bytové zóny - další postup v podpoře výstavby, Etapa III. a., Etapa IV. - "Šetřilovsko"
RM bere na vědomí informace o dosavadním a dalším navrhovaném postupu v bytových zónách, 
především v lokalitě Hruštice, Károvsko.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 90/2007

RM schvaluje Realizaci Etapy III.A dle Varianty 4 předloženého materiálu.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 91/2007

RM ukládá 
- OSM rozšířit dokumentaci pro stavební povolení o severní části páteřní komunikace vč. inženýrské 
činnosti pro vydání stavebního povolení
- OSM připravit podmínky prodeje dle Varianty 4 a vyhlásit prodej pozemků pro bytové domy v severní 
části páteřní komunikace v rámci Etapy III.A
- vypsat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Komunikace a inženýrské sítě v 
rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko - Etapa III.A".
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 92/2007

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce el. energie mezi Městem Turnov a ČEZ Distribuce a. s.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 93/2007

K bodu č. 6/ Majetkové záležitosti
1. Rekonstrukce ulic Bezručova a Palackého, Malý Rohozec Turnov
RM bere na vědomí postup prací v Bezručově a Palackého ulici Turnov. Pověřuje Ing. Pekaře 
odsouhlasením víceprací vzniklých v průběhu stavby Bezručova, Palackého do výše max. 1,5 mil Kč bez 
DPH.
(hlasování: 6/0/2)

Usnesení RM č. 94/2007

RM schvaluje dokončení asfaltových částí komunikací při realizaci stavby kanalizace Malý Rohozec v 
rozsahu dle cenové nabídky do 650 tis.Kč.
(hlasování: 7/0/1)

Usnesení RM č. 95/2007

2. Polyfunkční dům Sobotecká Turnov
RM bere na vědomí předloženou studii Polyfunkčního domu Sobotecká Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 96/2007

RM ukládá ORM zpracovat a v souladu s novým stavebním zákonem projednat návrh územního opatření, 
kterým bude udělena výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu Polyfunkčního domu v Sobotecké ulici.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 97/2007

3. Prodej bytu č. 1696/11 Přepeřská Turnov
RM schvaluje vyhlášení prodeje bytové jednotky č. 1696/11 s příslušenstvím v domě č. p. 1696 Přepeřská 
Turnov a podílu na st. p. 1986/82, 1986/83, 1986/84 o velikosti 360/20964 vše v k. ú. Turnov. 
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 98/2007



4. Výstavba bytu čp. 22 Mašov
RM schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě bytu č. 2 v domě č. p. 22 Mašov pro pana Miroslava Šnajdra 
Lomnice nad Popelkou.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 99/2007

5. Převody majetku - průmyslové zóny Vesecko
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 698/33, st. p. č. 867 a st. p. č. 868, k. ú. 
Daliměřice včetně staveb v souladu s regulačním plánem č. 2 města Turnov - Obchodně-průmyslový areál 
Vesecko, označené jako sekce P1 do vlastnictví pana Jiřího Mitlenera, Turnov, Pelešany za cenu 20 mil. 
Kč.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 100/2007

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 698/33, části pozemku parc. č. 698/28, k. ú. 
Daliměřice v souladu s regulačním plánem č. 2 města Turnov - Obchodně-průmyslový areál Vesecko, 
označené jako sekce N4 do vlastnictví společnosti STAVTRANS s. r. o. za kupní cenu 4 001 000,--Kč.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 101/2007

6. Prodej pozemku u prodejny č. p. 1727 (Barvy), ul. Studentská, Turnov
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc. č. 2543/5 ost. pl. (6 m2) a parc. č. 2542/2 ost. pl. (10 
m2) a část pozemku parc. č. 2600/1 ost. pl. o výměře cca 200 m2, k. ú. Turnov u prodejny Barvy, 
Studentská 1727, Turnov za cenu 1 500,--Kč/m2. Výměra musí být upřesněna geometrickým plánem. 
Veškeré náklady s převodem uhradí kupující.
(hlasování: 5/0/2)

Usnesení RM č. 102/2007

7. Prodej pozemku u lékárny v ul. Ant. Dvořáka, Turnov
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 14/1, k. ú. Turnov o výměře cca 40 m2 za cenu 
2 000,--Kč/m2. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem. Veškeré náklady s převodem uhradí 
kupující.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 103/2007

8. Prodej pozemku v ul. Na Vršku, Daliměřice
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 979/1, k. ú. Daliměřice o výměře cca 30 m2 za 
cenu 320,--Kč/m2. Skutečná výměra bude upřesněna geometrickým plánem. Veškeré náklady s převodem 
uhradí kupující.
(hlasování: 6/0/0)

Usnesení  RM č. 104/2007

9. Informace o výstavbě bytového domu v Žižkově ul., Turnov
RM bere na vědomí informaci o postupu jednání ohledně prodeje pozemku na výstavbu bytového domu v 
Žižkově ul. Turnov.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 105/2007

10. Navýšení nájemného nebytových prostor dle inflace
RM schvaluje nárůst nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace od 1. července 2007 ve výši 2,5 %.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 106/2007



11. Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 482 na Vesecku u Turnova
RM schvaluje pronájem části haly č. p. 482 o ploše 162 m2 pronajmout firmě CK KRISTOF za cenu 
336,--Kč/m2/rok s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 107/2007

12. Obchodní akademie a Hotelová škola - nebytové prostory v č. p. 466
RM neschvaluje převzetí části nebytových prostor objektu č. p. 466 ve Skálově ulici od Obchodní 
akademie a Hotelové školy.
(hlasování: 7/0/0) Usnesení RM č. 108/2007

13. Nájem Městské nemocnice Turnov
RM schvaluje navýšení nájmu nebytových prostor Městské nemocnice Turnov z důvodu rozšíření prostor 
centrální sterilizace o částku 39 000,--Kč; celkové roční nájemné bude od roku 2007 činit 2 739 000,--Kč.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 109/2007

14. Určení zakázky a jmenování hodnotící komise akcí OSM
RM schvaluje rozsah zakázek a hodnotící komise v uvedených složeních:
Městské divadlo - Oprava a rekonstrukce v horní části divadla: Mgr. J. Frič, p. Feštr, pí Těhníková,  p. 
Šnajdr, Bc. Brož, PhDr. Hana Maierová.
ZŠ Turnov, ul. 28. října - Rekonstrukce sociálního zařízení pravého traktu: Mgr. J. Frič, pí Těhníková, p. 
Šnajdr, Bc. Brož, PhDr. Hana Maierová.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 110/2007

15. Rekonstrukce bytu č. 5, v č. p. 1384 Nádražní ulice
RM souhlasí s vyhlášením pronájmu bytu s tím, že nový nájemce dokončí rekonstrukci bytu na své 
náklady.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 111/2007

16. Žaloba na zaplacení smluvní pokuty
RM bere na vědomí informace o výsledku soudního řízení a souhlasí s řešením dle návrhu. 
(hlasování: 6/0/1)

Usnesení RM č. 112/2007

K bodu č. 7/ Životní prostředí - Problematika odpadového hospodářství
RM schvaluje  seznam odpadů odebíraných  na sběrných dvorech pro občany Turnova bezplatně.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 113/2007

RM ukládá OŽP a TST s. r. o. provést navrhovaná opatření, která povedou ke zlepšení ekonomiky 
likvidace odpadů na sběrných dvorech, takto:
- zpoplatnění  uložení stavební suti a ostatního odpadu dle platného ceníku TST, s. r. o.
- RM souhlasí s omezením provozu na sběrném dvoru v ul. Sobotecká dle návrhu
- RM schvaluje uvedená opatření od 1. 4. 2007.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 114/2007

RM ukládá OŽP a TST, s. r. o. zajistit informování občanů všemi možnými způsoby a pokračovat v 
intenzivní osvětové činnosti v oblasti separace odpadů.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 115/2007



RM bere na vědomí informaci o problematice kompostování v Turnově.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 116/2007

K bodu č. 8/ Problematika parkování ve městě 
RM schvaluje záměr vypsání zakázky na vypracování návrhu systému parkování na území města, ukládá 
p. Vaňátkovi, vedoucímu OD, zajistit nadefinování zadávacích podmínek a  předložit RM na jednání v 
měsíci květnu.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 117/2007

K bodu č. 9/ Odbor kontroly
1. Návrh zásad a postupů k zadávání veřejných zakázek obchodní společnosti nebo příspěvkovou 
organizací zřízenou Městem Turnov
RM v působnosti valné hromady společnosti 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 veřejných zakázek 
obchodní společností nebo příspěvkovou organizací, zřízenou Městem Turnov, s účinností od 13. 3. 2007.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 118/2007

2. Petice občanů Daliměřic na překračující emise hluku ze společnosti ONTEX CZ s. r. o.
RM vzala na vědomí informaci o současné situaci prováděných a připravovaných opatřeních vedoucích 
ke snížení hladiny hluku z výrobních prostorů společnosti ONTEX CZ s. r. o. a ukládá OŽP nadále 
sledovat plnění uložených nápravných opatření KHS a p. Dudové informovat občany ve smyslu 
předloženého materiálu o projednání petice.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 119/2007

3.  Plán kontrol vnitřního kontrolního systému Městského úřadu v Turnově na rok 2007 a další období
Plán kontrol u příspěvkových organizací na rok 2007
RM vzala na vědomí Plán kontrol vnitřního kontrolního systému Městského úřadu v Turnově a Plán 
kontrol u příspěvkových organizací na rok 2007.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 120/2007

K bodu č. 10/ Odměna za získané fin. prostředky
RM schvaluje úpravu "Motivačního systému" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 121/2007

RM schvaluje odměnu dle motivačního systému zástupcům VHS, p. Hatašové  a Ing. Houžvičkovi dle 
návrhu s připomínkami dle diskuze.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 122/2007

RM schvaluje odměnu dle motivačního systému p.: Hadravové, Buchtovi a Hatašové dle předloženého 
návrhu.
(hlasování: 8/0/0) Usnesení RM č. 123/2007

RM schvaluje odměnu dle motivačního systému p. Brožovi, p. Syrotiukové a p. Kobosilovi dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 124/2007



K bodu č. 11/ Ostatní
Žádost o povolení užití městského znaku
RM ve smyslu § 5 a 128/2000 Sb., o obcích, vyhovuje žádosti pana Ing. Rudolfa Ropka a povoluje užít 
městský znak na pohlednici města Turnova, a to bez poplatku.
(hlasování: 8/0/0)

Usnesení RM č. 125/2007

Žádost o povolení výjimky pro OVV ze směrnice o zásadách a postupech pro zadávání zakázek Městem 
Turnov
RM schvaluje výjimku pro OVV ze směrnice o zásadách a postupech pro zadávání zakázek Městem 
Turnov dle předloženého materiálu.
(hlasování: 7/0/0)

Usnesení RM č. 126/2007
V Turnově dne 15. března 2007

PhDr. Hana Maierová Aleš Hozdecký
starostka Města Turnova místostarosta Města Turnova


