
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 10. ledna 2011 

 
 

1. TST, s. r. o. - VH     L. Preisler  12.15 - 12.30 

- projekty (ţádosti o dotace) 

 

2. OŢP - projekty      Mgr. Špetlík  12.30 - 12.45 

- projektové záměry     Ing. Šípošová 

 

3. Majetkové záleţitosti    PhDr. Maierová 12.45 - 13.30 

- VŘ terminál      L. Těhníková 

- pronájmy, věcná břemena 

- ul. 28. října (chata) 

 

4. Dopravní problematika    Bc. Vaňátko  13.30 - 13.45 

- parkování Tázlerova ul. 

 

5. Hlásný protipovodňový systém   Z. Hovorka  13.45 - 14.00 

- zadání studie řešení     Ing. Fišer 

 

6. Školská problematika    Mgr. Špetlík  14.00 - 14.30 

- informace o koncepci středního   Mgr. Broţ 

   školství v LK 

- stanovisko Města  

 

7. PNT, s. r. o. - VH     Ing. Sláma  14.30 - 15.00 

- informace o činnosti 

- komise pro hodnocení     Ing. Chlupová 

 

8. Ostatní         15.00 - 15.30 

- doplnění komisí RM 

 

9. Rozpočet pro rok 2011    Ing. Pekař  15.30 - 18.00 

- návrh rozpočtu     Bc. Staňková 

 

 

      PhDr. Hana Maierová, starostka 

 

Bod č. 9 je zároveň programem pracovního neveřejného jednání zastupitelstva města. 

 

 



K bodu č. 1/ TST, s. r. o. - VH   

Dotační program ,, Zlepšení kvality ovzduší a sniţování emisí” 

   Usnesení RM č. 1/2011 

RM ve funkci VH společnosti Technické sluţby Turnov, s. r. o. schvaluje podání ţádosti do výzvy 

Operačního programu Ţivotní prostředí na akci ,,Nákup zametacího vozu na úklid komunikací” a 

souhlasí s minimální 10% finanční spoluúčastí z prostředků Technických sluţeb Turnov, s. r. o. z 

celkově uznatelných nákladů projektu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zkvalitnění nakládání s odpady 

   Usnesení RM č. 2/2011 

RM ve funkci VH společnosti Technické sluţby Turnov, s. r. o. schvaluje podání ţádosti do výzvy 

Operačního programu Ţivotní prostředí na akci ,,Nákup komunálního vozidla na svoz separovaných 

sloţek, včetně nádob” a souhlasí s minimální 10% finanční spoluúčastí z prostředků Technických 

sluţeb Turnov, s. r. o. z celkově uznatelných nákladů projektu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 2/ OŽP - projekty   

   Usnesení RM č. 3/2011 

RM bere na vědomí informace o projektových záměrech v oblasti nakládání s odpady. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Majetkové záležitosti  

Výběr zhotovitele na akci: “Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I.etapa“ 

   Usnesení RM č. 4/2011 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče firmu 

STRABAG, a. s. na realizaci stavby „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa“ za 

cenu 50 152 440,90,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Pronájem nebytových prostor v čp. 483 Vesecko a části pozemku p. č. 698/33 v k. ú. Daliměřice 

   Usnesení RM č. 5/2011 

RM ruší usnesení RM č. 637/2010 ze dne 20. 12. 2010. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 6/2011 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 483 Vesecko o výměře 405 m2 za cenu 344,- Kč/ 

m2/ rok a části pozemku p. č. 698/33 v k. ú. Daliměřice o výměře 1575 m2 za cenu 30,- Kč/ m2/ 

rok firmě MPS střechy s. r. o., Semily na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 

(Hlasování: 6/1/0) 

 

   Usnesení RM č. 7/2011 

RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou Marius Pedersen na pronájem části pozemku p. č. 698/1 v 

k. ú. Daliměřice na dobu 30 dní a ukládá OSM vyhlásit pronájem volné části tohoto pozemku a 

předloţit ke schválení pronájem na příští jednání RM. 

(Hlasování: 7/0/0) 

  



 

Smlouva o poskytnutí dotace VHS Turnov, dodatek č. 1 

   Usnesení RM č. 8/2011 

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města 

Turnov na realizaci díla „Inţenýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko - III. a etapa – 

311.3 a zásobní vodovod“ na částku 1 087 690,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem tohoto 

dodatku dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Smlouva o poskytnutí dotace VHS Turnov, dodatek č. 2 

   Usnesení RM č. 9/2011 

RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města 

Turnov na realizaci díla „Inţenýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko - přeloţka 

výtlačného vodovodního řadu Dolánky-Károvsko“ ve výši 2 496 987,- Kč včetně DPH a pověřuje 

starostku podpisem tohoto dodatku dle předloţeného návrhu 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Zahradní chata manţelů Severových 

   Usnesení RM č.   

RM trvá na uvedení stavby do souladu s územním souhlasem čj. SU/09/2293 ze dne  

20. 4. 2009. 

(Hlasování: 2/2/3) - usnesení nebylo přijato 

    

   Usnesení RM č. 10/2011 

RM souhlasí s umístěním stavby zahradní chaty manţelů Severových. 

(Hlasování: 5/2/0) 

 

K bodu č. 4/ Dopravní problematika 

Parkování v Tázlerově ulici - zpoplatnění 

   Usnesení RM č. 11/2011 

RM schvaluje text nařízení 1/2011, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky uţít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 5/ Hlásný protipovodňový systém 

Hlásný protipovodňový systém - zadání studie řešení 

   Usnesení RM č. 12/2011 

RM souhlasí s předloţeným projektovým záměrem „Monitorovací a hlásný protipovodňový systém 

města Turnov“ (včetně eventuální spolupráce se sousedními obcemi povodí) a za podmínek daných 

SFŢP jej doporučuje ZM ke schválení a realizaci. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 13/2011 

RM souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace k ţádosti Ing. Pavlíkovi za cenu 40 

000,- Kč včetně DPH a vypracování projektové ţádosti Agentuře regionálního rozvoje, Liberec - 

Ing. Dobrovskému za cenu 50 000,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

  



Elektronická akustická jednotka-výběr uchazeče 

   Usnesení RM č. 14/2011 

RM na základě doporučení komise schvaluje jako nejvhodnější na realizaci veřejné zakázky 

„Rozšíření systému JSVV obyvatel“ firmu Miloš Rejman – REMI, Chutnovka 65 Mírová p. Koz. v 

předloţeném rozsahu za cenu 227 232,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o 

dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 6. Školská problematika  

Návrh změn ve středních školách zřizovaných LK 

   Usnesení RM č. 15/2011 

RM projednala a vzala na vědomí materiál Libereckého kraje „Návrh změn ve středních školách 

zřizovaných Libereckým krajem“. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 16/2011 

RM schvaluje znění stanoviska za Město Turnov a doporučuje jej ZM ke schválení v této podobě: 

- Město Turnov nesouhlasí s převedením oboru 82-51-H/03 Zlatník - klenotník do Střední školy 

řemesel a sluţeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66. Navrhuje tento obor převést pod Střední 

uměleckoprůmyslovou školu Turnov a zajistit tak snadnější vertikální prostupnost ţáků. 

- Město Turnov nesouhlasí s převedením oboru 23-62-H/01 Jemný mechanik (Optik) do Střední 

školy řemesel a sluţeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66. Tento obor má v Turnově tradici a 

kvalitní personální i materiální zajištění. Řešením je zlepšení marketingu tohoto oboru. 

- Město Turnov souhlasí s převedením oboru 66-51-H/01 Prodavač do Střední školy, Lomnice nad 

Popelkou, Antala Staška 213. 

- Město Turnov nesouhlasí se sníţením kapacity oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník na jednu třídu s 

ohledem na dobrou dopravní dostupnost města (uchazeči ze sousedních krajů) a současný 

dostatečný zájem uchazečů o studium tohoto oboru. 

- Město Turnov souhlasí s otevřením nového oboru 23-41-M/01 Strojírenství. 

- Město Turnov nesouhlasí s utlumením oboru nástavbového studia 63-41-M/01 Podnikání s 

ohledem na dobrou dopravní dostupnost města (uchazeči ze sousedních krajů) a současný 

dostatečný zájem uchazečů o studium tohoto oboru. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 7/ PNT, s. r. o. - VH   

Informace o činnosti 

   Usnesení RM č. 17/2011 

RM bere na vědomí informace o situaci v Panochově nemocnici Turnov s. r. o. a ukládá jednateli 

připravit podklady pro další jednání a rozhodnutí RM, a to zejména: 

- vyvinout maximální snahu o zajištění lékařského personálu k dalšímu provozování porodnice 

- zrevidovat rozsah rekonstrukce bývalého pavilónu dětského oddělení vč. prověření moţnosti 

etapizace a ve spolupráci s projekční firmou Helika a. s. vytvořit dispoziční studii úprav v hlavní 

budově 

- uvaţované kroky směřovat k udrţení stávajícího nasmlouvaného objemu zdravotní péče, zejména 

lůţkové, co se týče finančního obratu. 

- připravit návrh  výhledu vývoje nemocnice v zájmu jejího budoucího kvalitního fungování. 

(Hlasování: 8/0/1) 

 

Ţádost o jmenování nového člena do Dozorčí rady PNT 

   Usnesení RM č. 18/2011 

RM revoluje usnesení RM č. 597/2010 ze dne 22. listopadu 2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 



 

usnesení  Usnesení RM č. 19/2011 

RM ve funkci valné hromady Panochova nemocnice Turnov s. r. o. odvolává ke dni 22. 11. 2010 

stávající členy DR. A zároveň jmenuje k témuţ dni členy DR takto:  

Ing. Jaromír Pekař, narozen 7. 5. 1958, bytem Bezručova 394, 511 01 Turnov 

Šárka Červinková, narozena 18. 7. 1966, bytem Kinského 697, 511 01 Turnov 

Bc. Eva Krejčí, narozena 14. 7. 1967 , bytem Granátová 1899, 511 01 Turnov 

Karel Jiránek, narozen 14. 2. 1972, bytem U Lip 15, 511 01 Turnov 

Mgr. Aleš Mikl, narozen 20. 1. 1974, bytem Krajířova 481, 511 01 Turnov 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Návrh hodnotící komise pro hodnocení jednatele společnosti Panochova nemocnice Turnov  

s. r. o. po čtyřech letech. 

   Usnesení RM č. 20/2011 

RM schvaluje sloţení hodnotící komise na hodnocení jednatele společnosti Panochova nemocnice 

Turnov, s. r. o. po uplynutí čtyř let ve funkci dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Ostatní         

Doplnění komisí RM 

   Usnesení RM č. 21/2011 

RM jmenuje další členy komisí takto: 

- sportovní komise: Mgr. Aleš Mikl 

- dopravní komise: Jiří Vocásek, npor. Mgr. Václav Švihel 

- komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky: Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga, 

Ing. Eva Zakouřilová 

- komise pro ţivotní prostředí: Mgr. Ondřej Illich  

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 9/ Rozpočet pro rok 2011  

Návrh rozpočtu na rok 2011 

   Usnesení RM č. 21/2011 

RM  projednala návrh rozpočtu na r. 2011, ukládá FO doplnit úpravy dle diskuse a předloţit na 

veřejné jednání ZM v měsíci lednu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

 

V Turnově dne 14. ledna 2011   

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova     místostarosta města Turnova 

 

 
 


