
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 13. října 2008 

1. Informační strategie Města Turnov J. Zárybnický 10.00 - 11.00

2. Majetkové záležitosti L. Těhníková 11.00 - 12.15
- plán zimní údržby
- prodeje a pronájmy budov
- prodeje a pronájmy pozemků
- Markova ul. - hluková studie
- rekonstr. bazénu - smlouva s dodavatelem
- Čistá Jizera (personální zajištění)

3. Rozvoj bytových zón RNDr. Varga 12.15 - 12.45
- výstaba v Rubínové ulici

4. Koncepce parkování P. Vaňátko 12.45 - 13.15
- návrh realizace další etapy

5. KCT, s.r.o. - VH V. Feštr 13.15 - 13.45
- nájemní smlouva (restaurace)
- aktuální informace

6. Záležitosti školství, kronika Bc. Brož 13.45 - 14.15
- jmenování členů školských rad při ZŠ 
- schválení kronikářského zápisu za rok 2007 
- navýšení kapacit mateřských škol 
- schválení příspěvku na neinvestiční náklady pro MŠ Olešnice 
- vyřazení majetku 

7. Finanční záležitosti Ing. Pekař 14.15 - 14.45
- rozp. 2008 - rozp. opatření č. 2
- návrh na doplnění RO č. 2 PhDr. Maierová
- úpravy rozpočtu PO

8. ZSST Bc. Cimbál               14.45 - 15.00
- VŘ
- limit mezd

9. Personální záležitosti                             Ing. Chlupová      15.00 - 15.30
- výsledky VŘ
- odměna dle motiv. směrnice

10. Ostatní, podněty, informace  15.30 - 16.00



K bodu č. 1/ Informační strategie Města Turnov
 
usnesení Usnesení RM č. 486/2008
RM Turnov bere na vědomí strategické dokumenty Informační strategie, Bezpečnostní politika a 
Informační koncepce.
(Hlasování: 9/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 487/2008
RM souhlasí se strategickými cíli uvedenými v bodě 5.3.1 dokumentu Informační strategie.
(Hlasování: 9/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 488/2008
RM ukládá tajemníkovi a vedoucímu odboru vnitřních věcí předložit na příští jednání RM  návrh 
konkrétních opatření k postupné realizaci strategických cílů, jejich rozpracování do dílčích úkolů, 
harmonogram plnění včetně finanční rozvahy a personálního zajištění.
(Hlasování: 9/0/0)

K bodu č. 2/ Majetkové záležitosti
Plán zimní údržby
usnesení Usnesení RM č. 489/2008
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s. r. o. schvaluje plán zimní údržby 
komunikací v Turnově pro zimní období roku 2008 - 2009 s doplněním: 
- ul. Zborovská v celém úseku s údržbou posypem.
(Hlasování: 9/0/0)

Projekt "Úprava veřejných prostranství a podpora spolkového života v obci Turnov - I. etapa"
usnesení Usnesení RM č. 490/2008
RM schvaluje záměr podání projektu "Úprava veřejných prostranství a podpora spolkového života v obci 
Turnov - I. etapa" v nákladech cca 25 mil. Kč a rozsahu výše uvedeném do ROP NUTS II SV, PO 2.2, 
přičemž vlastní podíl Města Turnov by mělo činit cca 2,3 mil. Kč a ukládá OSM předložit na jednání ZM. 
(Hlasování: 9/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 491/2008
RM ukládá OSM předložit na jednání ZM problematiku případného vjezdu do parku ze strany privátních 
subjektů.
(Hlasování: 8/0/1)

Zobousměrnění Markovy ulice - měření hluku
usnesení Usnesení RM č. 492/2008
RM bere na vědomí výsledky hlukového měření v Markově ulici a na jejich základě souhlasí se 
zastavením prací  na projektové přípravě.

RM ukládá ORM zajistit měření hluku v ulici Husova ad. v souvislosti se změnou ÚP č. 13a.
(Hlasování: 8/0/1)

Rozvojová lokalita Malý Rohozec
usnesení Usnesení RM č. 493/2008
RM ukládá OSM podat žádost o změnu územního plánu pozemku p. č. 145/1 k. ú. Malý Rohozec na 
pozemek s využitím území malých sídel.
(Hlasování: 7/0/0)



Mandátní smlouva technický dozor - Čistá Jizera
usnesení Usnesení RM č. 494/2008
RM města souhlasí s výjimkou ze směrnice 49.04  a schvaluje uzavření mandátní smlouvy na technický 
dozor pro řešení rekonstrukcí a oprav komunikací v rámci projektu Čistá Jizera s panem Jiřím Vocáskem 
dle předložení nabídky ze dne 4. 10. 2008 a pověřuje starostku  podpisem smlouvy.
(Hlasování: 6/0/1) 

Směna pozemků v bytové zóně Durychov - Na Kamenci
usnesení Usnesení RM č. 495/2008
RM doporučuje ZM směnu pozemků parc. č. 3276/41, 3276/28 a části pozemku parc. č. 3276/39 o 
výměře cca 310 m2, které jsou ve vlastnictví manželů Pintových za části pozemku parc. č. 3276/1 o 
výměře cca 15 m2, který je ve vlastnictví Města Turnov. Přesné výměry směňovaných pozemků budou 
určeny geometrickým plánem. Rozdíl cen směňovaných pozemků bude vyrovnán dle RM schválených 
pravidel. 
(Hlasování: 7/0/0)

Prodej domu čp. 27, ul. 5. května
usnesení Usnesení RM č. 496/2008
RM doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje domu čp. 27 Turnov s částí pozemku p. č. 1479/1, 
k. ú. Turnov o výměře cca 235 m2 jako celku za minimální cenu 4 mil. Kč. V případě více zájemců 
uspořádat VŘ dle obvyklého postupu a výsledek předložit ke schválení ZM. 
(Hlasování: 9/0/0)

Prodej domu čp. 579, ul. Husova, Turnov
usnesení Usnesení RM č. 497/2008
RM doporučuje ZM schválit prodej domu čp. 579 se st. p. č. 682 panu Jiřímu Mitlenerovi - podílem 1/2 a 
panu Jiřímu Vaníkovi - podílem 1/2 za kupní cenu 4 400 tis. Kč. 
(Hlasování: 8/0/1)

Prodej pozemků p. č. 3579/2 a 3579/3 v k. ú. Turnov
usnesení Usnesení RM č. 498/2008
RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 3579/2 a pozemku 3579/3 obojí v k. ú. Turnov.
(Hlasování: 7/0/1)

Prodej pozemku p. č. 150/1 v k. ú. Malý Rohozec
usnesení Usnesení RM č. 499/2008
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 150/1 v k. ú. Malý Rohozec, části o výměře cca 620 
m2 za cenu 60 000,- Kč a části cca 2 300 m2 za cenu 50 000,- Kč a nákladů spojených s prodejem.
(Hlasování: 8/0/0)

Pronájem objektu čp. 9 Dolánky u Turnova
usnesení Usnesení RM č. 500/2008
RM schvaluje pronájem objektu čp. 9 Dolánky u Turnova včetně zahrady pro Geopark Český ráj o. p. s. 
za nájemné 322,- Kč/m2/rok.
(Hlasování: 8/0/0)

Pronájem pozemku – zahrádky 
usnesení Usnesení RM č. 501/2008 
RM schvaluje rozšíření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 2577/1 o výměře 300m2, 
k. ú. Turnov za cenu 1,- Kč/m2/rok s paní Emilií Roštejnskou, J. Patočky 1655, Turnov.
(Hlasování: 7/0/0)

Pronájem pozemku - zahrádky



usnesení Usnesení RM č. 502/2008
RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 3390/21 o výměře cca 
126 m2, k. ú. Turnov za cenu 2,- Kč/ m2/ rok s manž. Richtrovými, Výšinka 2071, Turnov.
(Hlasování: 7/0/0)

Stánek na autobusovém nádraží
usnesení Usnesení RM č. 503/2008
RM schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu pozemku p. č. 2758/14, k. ú. Turnov s panem Damianem 
Majcherem, Lomnice nad Popelkou na provozování rychlého občerstvení za cenu 
840,- Kč/ m2/ rok. 
(Hlasování: 7/0/0)

Pronájem části pozemku parc. č. 698/1 k. ú. Daliměřice
usnesení Usnesení RM č. 504/2008
RM schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemku p. č. 698/1, k. ú. Daliměřice s firmou Imstav 
Group s. r. o., zastoupenou Ing. Jiřím Ulmannem, Liberec 10 za cenu 
40,- Kč/ m2/ rok.
(Hlasování: 7/0/0)

Pronájem pozemku u OAHŠ
usnesení Usnesení RM č. 505/2008
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Obchodní akademií a Hotelovou školou, Turnov na pronájem 
pozemků p. č. 611/2 a části p. č. 611/1 a p. č. 614, vše v k. ú. Turnov za cenu 
3,- Kč/ m2/ rok.
(Hlasování: 8/0/0)

Odprodej plynárenského zařízení v bytové zóně Hruštice - Károvsko, etapa I.a
usnesení Usnesení RM č. 506/2008
RM doporučuje ZM schválit prodej plynárenského zařízení společnosti VČP Net, s. r. o. - stl. plynovodu 
v délce cca 81,5 m a 5 ks přípojek o celkové délce cca 22 m za celkovou částku 125 000,- Kč, které bylo 
vybudováno v rámci výstavby inženýrských sítí v bytové zóně Hruštice - Károvsko, etapa I.a na 
pozemcích parc. č. 2934/37, 2934/1 a 2940/1 v k. ú. Turnov.
(Hlasování: 8/0/0)

Smlouvy o výpůjčce
usnesení Usnesení RM č. 507/2008
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 2008382 s Libereckým krajem na stavbu "Okružní 
křitovatka ul. Sobotecká - přístup k sportovně rekreačnímu areálu Sobotecká". Tato smlouva buce 
uzavřena na pozemky parc. č. 1813/25, 1818/9, 1818/50, 1818/51, 1818/54, 3497/3, 3497/10, 3497/11, k. 
ú. Turnov.
(Hlasování: 8/0/0)
Bazén Výšinka - plavání v Turnově pro všechny a bez překážek, SOD
usnesení Usnesení RM č. 508/2008
RM schvaluje předloženou smlouvu o dílo na "Bazén Výšinka - plavání v Turnově pro všechny a bez 
překážek" - Rekonstrukce bazénu Výšinka CZ 1.13/2.2.00/02.00169 s vybraným dodavatelem společností 
BAK a. s. Turnov a pověřuje starostku jejím podpisem.
(Hlasování: 8/0/0)

Investiční akce "Realizace úspor energií" v MŠ Kosmonautů
usnesení Usnesení RM č. 509/2008
RM schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení VŘ na realizaci akce "Realizace úspor energií ve 
školských zařízení MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ Speciální Kosmonautů 1640, Turnov."
(Hlasování: 8/0/0)



Navýšení nájemného v čp. 2144 - 6
usnesení Usnesení RM č. 510/2008
RM schvaluje navýšení nájemného v domě čp. 2144 - 6  Máchova Turnov na 16,- Kč/ m2/ měs.
(Hlasování: 8/0/0)

Žádost o přednostní přidělení bytu
usnesení Usnesení RM č. 511/2008
RM schvaluje přednostní přidělení bytu p. M. Polívkové jako náhradu za původně městský byt v  č. p. 
1590, který je nyní v majetku KCT, s. r. o.
(Hlasování: 8/0/0)

K bodu č. 3/ Rozvoj bytových zón
usnesení Usnesení RM č. 512/2008
RM projednala závěry z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, doporučuje ZM schválit záměr 
výstavby I. etapy, a to tří bytových domů v lokalitě U Tří svatých a v severní části Rubínové ulice s 
úpravou regulativů schváleného regulačního plánu dle podkladů projednávaných  ZM dne 26. června 
2008.
(Hlasování: 9/0/0)

K bodu č. 4/ Koncepce parkování
usnesení Usnesení RM č. 513/2008
RM bere na vědomí zprávu o možnostech rozšíření zón placeného parkování a ukládá dopravnímu odboru 
předložit na příští jednání doplnění návrhů dle diskuze k dalšímu projednání.
(Hlasování: 8/0/0)

K bodu č. 5/ KCT, s. r. o. - VH
usnesení Usnesení RM č. 514/2008
RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o. schvaluje navrženou smlouvu o nájmu restaurace Střelnice 
s paní Evou Jandíkovou, Nádražní 1110, Turnov.
(Hlasování: 9/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 515/2008
RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o.  projednala  žádost Turnovského a semilského deníku o 
partnerství města při zajištění akce Sportovec okresu 2008 a souhlasí s úhradou provozních nákladů vůči 
KCT, s. r. o.
(Hlasování: 9/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 516/2008
RM souhlasí s příspěvkem  ze strany Města Turnov organizátorům akce Sportovec okresu 2008 na úhradu 
výše uvedených nákladů.
(Hlasování: 9/0/0)
usnesení Usnesení RM č. 517/2008
RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o. ukládá jednateli prodloužit nájemní smlouvu s paní M. 
Polívkovou do doby přidělení městského bytu, a to nejdéle do pol. r. 2009.
(Hlasování: 9/0/0)

K bodu č. 6/ Záležitosti školství, kronika
Záležitosti školství - schválení kronikářského zápisu za rok 2007
usnesení Usnesení RM č. 518/2008
RM schvaluje kronikářský zápis za rok 2007 včetně jeho fotodokumentační přílohy.
(Hlasování: 9/0/0)

Záležitosti školství - Školské rady na základních školách
usnesení Usnesení RM č. 519/2008



RM ve smyslu § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání v platném znění jmenuje do školských rad za zřizovatele: 

– pana Aleše Hozdeckého a pana Reného Brože do školské rady Základní školy Turnov, Skálova 600, 
okres Semily

– pana Ing. Jaromíra Pekaře a paní Janu Majerovou do školské rady Základní školy Turnov, 28.října 18. 
okres Semily

– paní PhDr. Hanu Maierovou a paní Vlastu Knoblochovou do školské rady Základní školy Turnov, 
Žižkova 518, okres Semily

– paní PhDr. Hanu Maierovou do školské rady Základní školy Turnov - Mašov, U Školy 56, okres 
Semily

– pana Ing. Jaromíra Pekaře a Mgr. Hanu Kocourovou do školské rady Základní školy speciální a 
mateřské školy speciální, Kosmonautů 1641, okres Semily

RM stanovuje počátek funkčního období všech členů školské rady s účinností od 1.11.2008.
(Hlasování: 8/0/0)

Navýšení kapacit mateřských škol
usnesení Usnesení RM č. 520/2008
RM schvaluje zvýšení kapacity mateřských škol dle návrhu.
(Hlasování: 8/0/0)

Schválení příspěvku na NIV pro MŠ Olešnice
usnesení Usnesení RM č. 521/2008
RM schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady Obci Olešnice dle návrhu.
(Hlasování: 8/0/0)

Vyřazování DDHM
usnesení Usnesení RM č. 522/2008
RM bere na vědomí vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, okres Semily dle 
přílohy č. 1.

RM bere na vědomí vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily.

RM souhlasí s vyřazením DDHM v Mateřské škole Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily dle 
přílohy č. 2.

RM bere na vědomí vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily dle 
přílohy č. 3.

RM souhlasí s  vyřazením DDHM v Mateřské škole Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily dle přílohy 
č. 4.

RM bere na vědomí vyřazení DDHM v Základní škole speciální a mateřské škole speciální, Turnov, 
Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5.

RM souhlasí s vyřazením DDHM v Základní škole Turnov, 28. října 18, okres Semily, dle přílohy č. 6.

RM bere na vědomí vyřazení majetku v Základní škole Turnov, 28. října 18, okres Semily, 
dle přílohy č. 7.

RM souhlasí s vyřazením DDHM v Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily, 
dle přílohy č. 8.



RM bere na vědomí vyřazení majetku v Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily, 
dle přílohy č. 9.
(Hlasování: 8/0/0)

K bodu č. 7/ Finanční záležitosti
Žádosti o úpravu rozpočtu a použití rezervních fondů
usnesení Usnesení RM č. 523/2008
RM Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily úpravu 
sledovaných ukazatelů dle předloženého návrhu.
(Hlasování:7/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 524/2008
RM Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily použití 
rezervního fondu do výše 540 000,- Kč dle předloženého návrhu.
(Hlasování: 7/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 525/2008
RM Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily 
úpravu sledovaného ukazatele a navýšení příspěvku od zřizovatele dle předloženého návrhu.
(Hlasování: 7/0/0)

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2008

usnesení Usnesení RM č. 526/2008
RM Turnov bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2008 s doplněním žádosti o navýšení 
příspěvku na sportovní činnost o 300 tis. Kč a doporučuje ZM schválit RO č. 2 bez tohoto navýšení. RM 
ukládá ing. Pekařovi a Ing. Slámovi doplnit návrh RO o majetkoprávní vypořádání mezi PNT, s. r. o.  a 
Městem Turnov.
(Hlasování: 7/0/0)

Návrh na doplnění RO č. 2
usnesení Usnesení RM č. 527/2008
RM uděluje odměnu Ing. Pavlu Kanclířovi a V. Feštrovi za práci na realizaci Kulturního centra Střelnice 
dle návrhu.
(Hlasování: 7/0/1)

K bodu č. 8/ ZSST
Výběrové řízení - výsledky VŘ na postele
usnesení Usnesení RM č. 528/2008
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Linet, s. r. o., 
Želevčice na dodávku laterálních postelí za cenu včetně DPH 990.761,30,- Kč zároveň schvaluje uzavření 
smlouvy s  vybraným uchazečem.
(Hlasování: 8/0/0)

Výběrová řízení - návrhy na další VŘ
usnesení Usnesení RM č. 529/2008
RM souhlasí s rekonstrukcí balkónů v Penzionu Žižkova ul., oplocením II. části DDP, s výměnou oken v 
DPS Výšinka v roce 2009 v rozsahu dle výsledku  hospodaření organizace za r. 2008 a ukládá FO 
následně zajistit převod finančních prostředků na OSM.



(Hlasování: 6/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 530/2008
RM souhlasí s realizací akce Zimní zahrada v roce 2009 v Domově důchodců Pohoda za podmínky 
získání finančních prostředků na tuto akci.
(Hlasování: 6/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 531/2008
Zároveň RM ukládá OSM vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele těchto akcí.
(Hlasování: 6/0/0)

Navýšení limitu mezd
usnesení Usnesení RM č. 532/2008
RM souhlasí s navýšením mzdového limitu pro letošní rok o finanční částku 122 000,- Kč.
(Hlasování: 6/0/0)

K bodu č. 9/ Personální záležitosti
VŘ na jednatele KCT, s. r. o.
usnesení Usnesení RM č. 533/2008
RM jmenuje do funkce jednatele společnosti KCT, s. r. o. Mgr. Evu Blažkovou s účinností od 1. 1. 2009.
(Hlasování: 7/0/1)

Odměny dle motivační směrnice
usnesení Usnesení RM č. 534/2008
RM schvaluje odměnu dle motivačního systému Ing. Slámovi, M. Sedlákovi a J. Kobosilovi dle 
předložené žádosti.
(Hlasování: 7/0/1)

usnesení Usnesení RM č. 535/2008
RM doporučuje ZM schválit rozp. změnu v výši 12 100,- Kč z rozpočtu MěÚ na povýšení příspěvku pro 
PNT, s. r. o., a to s účelovým použitím na vyplacení mimořádných odměn za akci "Získání fin. prostředků 
pro akci - Oprava příjezdové komunikace k nemocnici v Turnově" dle předloženého návrhu.
(Hlasování:7/0/1)

usnesení Usnesení RM č. 536/2008
RM ukládá vedoucímu FO náklady na tuto odměnu zařadit do nejbližšího RO.
(Hlasování: 7/0/1)

K bodu č. 10/ Ostatní, podněty, informace
Stanovení realizačních týmů
usnesení                                  Usnesení RM č. 537/2008
RM schvaluje realizační týmy na projekty: "Naučné stezky v česko - polském příhraničí" dle návrhu a 
"Úprava veřejných prostranství a podpora spolkového života v obci Turnov - I. etapa" s doplněním o 
PhDr. Maierovou.
(Hlasování: 8/0/0)

usnesení                                  Usnesení RM č. 538/2008
RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků na výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a 
dotací z ERDF a SR a na 100% nezpůsobilých výdajů v rámci projektu „Naučné stezky v česko-polském 
příhraničí“ s celkovým aktuálním rozpočtem pro českou část ve výši cca 400000 €, z toho částka 
celkových výdajů za Město Turnov činí cca 40 000 €.



(Hlasování: 8/0/0)

usnesení Usnesení RM č. 539/2008
RM souhlasí s rozdělením  naturálií z Agro Český ráj Všeň na rok 2008 mezi myslivecká sdružení dle 
předloženého návrhu.
(Hlasování: 8/0/0)

V Turnově dne 17. října 2008

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
starostka města Turnova místostarosta města Turnova


