
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 10. června 2013 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, ThMgr. Ondřej Halama, 

Karel Jiránek, Eva Kordová, MSc., Ing. Tomáš Sláma, František Zikuda  

Omluveni:   

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu), Ing. Zdenka Kotoulová 

Rada města byla usnášení schopná, přítomno 8 radních z devíti. 

 

 

K bodu č. 1/Životní prostředí 

Odpadové hospodářství, prezentace (Sleeko, s.r.o. Praha) 

RM shlédla prezentaci Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov, 

vypracovanou firmou Sleeko, s.r.o. Praha. Studie byla finančně hrazena evropskou unií v rámci 

optimalizačního projektu SOLK pro 10 měst a obcí Libereckého kraje. Studie potvrdila, že 

systém odpadového hospodářství města je na vysoké úrovni. Podrobné podklady budou k 

dispozici na červnové ZM. Sleeko, s.r.o. doporučuje při optimalizaci systému postupovat ve více 

krocích, v prvním zavést možnost odpočtu z místního poplatku za množství vyseparovaného 

odpadu (plasty, papír, tetrapak), v druhém případné pak vážení směsného komunálního odpadu 

s následným promítnutím do plateb za odpady.  

Otázkou rovněž zůstává novela odpadového zákona!? 

 

RM rozhodovala mezi následujícími variantami: 

„Varianty systémových opatření“ 

1. Současný systém OH doplnit motivací občanů v podobě úlev z místního poplatku závislých na 

množství separovaného odpadu (plasty, papír, tetrapak) odevzdaného v rámci pytlového sběru  

(náklady na zavedení systému cca 50 tis.Kč) 

2. Zavést poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech, regulovat obsloužený 

objem nádob na směsný KO na 20 l/osobu a týden. Platby realizovat podle objemu sběrných 

nádob a frekvence jejich vývozu. Pokud určený objem není pro občana dostatečný, pak je možné 

jeho další zpoplatněné rozšíření. (zvýší se náklady na svoz, možnost zvýšení nákladů na likvidaci 

černých skládek 2x) 

3. Zavést poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech. Platby realizovat 

známkovým systémem svozu směsného KO (možnost zvýšení nákladů na likvidaci černých 

skládek 3x, nutno omezit frekvenci svozu na minimum 14 dnů, sníží se efektivita svozu, jeden z 

nejhorších systémů v ČR dle vyjádření Sleeko, dnes již málo využívaný zvl. v J. Čechách ) 

4. Zavést poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech a systém vážení 

sběrných nádob na směsný KO. Platby realizovat podle vyvezeného množství směsného KO + 

paušál za další složky systému (náklady na jedno vážné zařízení 1mil. Kč, nádoby je třeba opatřit 



čipy, nové nádoby do vlastnictví města nebo TS, dosud vlastní občané, málo zkušeností 

(Bruntál), není dotažen software - celkové náklady cca 5 mil. Kč), vhodný cílový stav. 

 

Usnesení č. 284/2013 

RM bere na vědomí materiál „Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov“ 

zpracovaný firmou SLEEKO - Ing. Zdenka Kotoulová  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 285/2013 

RM doporučuje ZM jako první krok úprav odpadového hospodářství v Turnově rozšíření 

pytlového sběru separovaného odpadu (papír, směsné plasty, tetrapak – motivací občanů v 

podobě úlev z místního poplatku závislých na množství odpadu odevzdaného v rámci pytlového 

sběru využitelných složek) od 1. 1. 2014 a s dalšími kroky počkat s ohledem na očekávané 

změny legislativy v odpadovém hospodářství ČR. 

(Hlasování:6/0/2) 

 

Nabídka EKO-KOMu, a.s. na odkoupení nádob na využitelné složky komunálního odpadu 

Město Turnov má v současnosti nádoby, jejichž hodnota je již velmi malá (70% nádob je 10 let 

starých a zbylých 30% 5 – 9 let starých – celková hodnota při prodeji cca 200-250 tis. Kč). Pro 

město bude stále platit, že pokud dojde k poškození nádoby při svozu nebo vandalismem, za 

škodu zodpovídá město Turnov. V takovém případě bude město společnosti EKO-KOM, a.s. 

poskytovat finanční náhradu (cenu dle stáří a stavu nádoby). Připravuje se novela zákona o 

odpadech, kde mají být obaly klasifikovány jako druhotná surovina a ne jako odpady, tak tomu 

je dnes. V praxi by to znamenalo, že surovina by byla majetkem majitele nádoby a ne města. 

Tímto by majitel nádoby mohl rozhodovat, jak bude s touto surovinou nakládat. Technické 

služby nedoporučují. 

Usnesení č. 286/2013 

RM neschvaluje nabídku  EKO-KOMu, a.s. na odkup nádob na využitelné složky komunálního 

odpadu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Požadavek provozovatele sběrny Nad Perchtou - p. Miroslava Šulce na odměnu za poskytované 

údaje do výkazu 

Město Turnov vykazuje každé čtvrtletí společnosti EKO-KOM a.s. množství vytříděných odpadů 

a na základě tohoto výkazu je městu vyplácena odměna. Do těchto údajů jsou zahrnuta data o 

odpadech ze sběrného dvora, sběrných nádob ve městě, ze sběru papíru na školách v Turnově a 

také informace ze sběren na území města. Za tyto údaje požaduje p. Šulc úplatu. 

 

Usnesení č. 287/2013 

RM schvaluje poskytnutí příspěvku p. Miroslavu Šulcovi, Skřivánek 562, 463 62 Hejnice, 

provozovateli sběrny Nad Perchtou, Turnov ve výši 3.000,- Kč za čtvrtletí dle předloženého 

návrhu smlouvy a ukládá starostovi města projednat a uzavřít smlouvu s panem Miroslavem 

Šulcem.  

(Hlasování:6/2/0) 

 

K bodu č. 2/Majetkové záležitosti 

Urbanistická studie okolí haly TSC Turnov 

Pan Zikuda a Jiránek doporučují prověřit trasování komunikace za zahradami MŠ a ZŠ. Ostatní 

radní upozorňují, že komise dopravní i rozvoje města nepřijala k tomuto bodu usnesení (byla 

projednána, nicméně nebyla získána nadpoloviční podpora členů komise), komise pro ŽP studii 

schválila a navrhují tento bod přesunout na některou další RM po opětovném projednání v 

komisích. 



 

Úprava cesty podél Stebénky 

Cesta zde byla i v minulosti, dobré napojení na další cesty až ke sjezdovce. Možné další využití 

spojené s plánovanými investicemi pana Krejsi (in-line stezka v místě původního náhona, hotel), 

bude zajištěn územní souhlas, o samotné realizaci bude rozhodnuto v září 2013 na základě 

klimatických podmínek a situace rozpočtu. 

 

Usnesení č. 288/2013 

RM ukládá OSM zajistit příslušné podklady a povolení pro opravu cesty podél Stebénky a 

zahrnout tuto investici do rozpočtového opatření roku 2013. 

(Hlasování:6/0/2) 

 

Ukončení nájmu bytů 

 

Usnesení č.289 /2013 

RM ukládá OSM prodloužit smlouvu o nájmu bytu panu Kosnarovi o půl roku a ukládá oboru 

sociálních věcí navrhnout odpovídající řešení. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výpůjčka NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení č. 290/2013 

RM schvaluje výpůjčku místnosti č.312 ve III.NP v objektu čp. 466 Skálova o výměře 27 m2 za 

úhradu energií a služeb v částce 600,- Kč/m2/rok pro oddíl orientačního běhu TJ Turnov na dobu 

jednoho roku s tím, že smlouva bude automaticky prodlužována o další rok, nevypoví-li ji jedna 

ze smluvních stran 3 měsíce před jejím ukončením. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Ukončení nájmu dohodou -  NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení č. 291/2013 

RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor – místností č. 305 a 306 v III. nadzemním 

podlaží čp. 466 ve Skálově ulici s Ing. Jiřím Šiftou dohodou k 30. 6. 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Skálova čp. 466 – osazení poměrových měřidel 

 

Usnesení č. 292/2013 

RM schvaluje instalaci poměrových měřidel ve Skálově ulici čp. 466 a pověřuje OSM připravit 

smlouvu s firmou Světlo Turnov s.r.o. na provádění pravidelných ročních odečtů a rozúčtování 

spotřeby tepla. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem pozemků – parkovacího místa ve Vejrichově ulici v Turnově 

 

Usnesení č. 293/2013 

RM schvaluje pronájem pozemku za účelem parkování na pozemku parc.č. 141/2 k.ú. Turnov 

pro Ing. Jakuba Hyršala, Markvartice v ceně 300,- Kč/ měsíc za jedno parkovací stání. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

 



 

Pronájem pozemků pod garážemi v ul. 5. května, Turnov 

 

Usnesení č. 294/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 1290 a 1291 k.ú. Turnov o 

výměře 17 m2  pro  p. Martina Tvarůžka, Turnov a o výměře 18 m2  pro  paní Martu Šritrovou, 

Turnov za cenu 100,- Kč/m2/rok  za stejných podmínek jako s ostatními nájemci. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem pozemku st.p.č.874 a části pozemku p.č.702/3 v k.ú. Daliměřice 

OSM prověřila výměru pronajímaného pozemku a navrhuje úpravu usnesení. 

 

Usnesení č. 295/2013 

RM schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 874  a části pozemku p.č.702/3 v k.ú. Daliměřice o 

celkové výměře 796 m2 za cenu 30,- Kč/m2/rok pro firmu Ing. Josef Wranovský, Turnov na 

dobu 10 let. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem částí pozemků na umístění bílých kontejnerů 

 

Usnesení č. 296/2013 

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 2236, 1660/36, 2928, 249, 864/4, 1986/1, 3412/7,  

2600/1 a 2600/21 v k.ú. Turnov, části pozemků p.č. 711/28, 974/2 a  698/1  v k.ú. Daliměřice a 

části pozemku p.č. 292/1 v k.ú. Mašov u Turnova pro firmu Dimatex CS, s.r.o., Stráž nad Nisou 

na umístění kontejnerů za částku 1 500,- + DPH ročně za stanoviště (max. 3 kontejnery). 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Prodej pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4,  k.ú. Turnov /Kotrmonovi/ 

V rámci diskuze bylo uvedeno, že v novém územním plánu jsou všechny parcely určeny pro 

zástavbu rodinnými domy, proto nemůže rada města souhlasit s odprodejem části pozemku za 

50kč/m2.  

 

Usnesení č. 297/2013 

RM ruší usnesení č. 102/2013.  

(Hlasování:0/0/0) 

 

Usnesení č. 298/2013 

RM ukládá OSM zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4 o 

celkové výměře 2584 m2, k.ú. Turnov s možností rozdělení na dvě stavební parcely na stavbu 

dvou rodinných domů za kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Majetkové řešení pozemků – řadové garáže na sídlišti, Přepeřská, Turnov 

Jedná se o dlouhodobé majetkové kroky, rovnající stav v katastru nemovitostí a v reálu. 

 

Usnesení č. 299/2013 

RM doporučuje ZM schválit majetkové kroky, týkající se vyřešení vlastnictví pozemků skutečně 

zastavěných řadou garáží na sídlišti Přepeřská ((první řada za domy u kotelny). Cena pro rozdíl 

celkové výměry pozemků je stanovena ve výši 300,- Kč/m2. Veškeré  náklady s převodem 

spojené uhradí majitelé garáží.    

(Hlasování:8/0/0) 

 



 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku  

 

Usnesení č. 300/2013 

RM schvaluje vyhlášení prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí -  p.p.č.2815 

včetně stavby čp.389, p.p.č.2816 včetně stavby čp.904, p.p.č. 2817 vyjma pozemek pod 

pomníkem, pozemek 2818/2 a  části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové 

výměre  pozemků  cca 2530 m2  za minimální cenu 3 500 tis. Kč s upřesněnými regulativy 

nového územního plánu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Prodej nemovitostí v r. 2013 

 

Usnesení č. 301/2013 

RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č.153/2012. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 302/2013 

RM schvaluje vyhlásit záměr prodeje  domů čp. 67, 68 Turnov s pozemky p.č. 528, 529, k.ú. 

Turnov za min. kupní cenu 3 900 tis. Kč. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 303/2013 

RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č.11/2012. 

(Hlasování:5/0/3) 

 

Usnesení č. 304/2013 

RM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domu čp. 256 Turnov s pozemky p.č. 164, 165, 166, k.ú. 

Turnov o celkové výměře 1204 m2 za min. kupní cenu 1.900 tis. Kč. 

(Hlasování:5/0/3) 

 

Usnesení č. 305/2013 

RM pověřuje OSM zajistit demoliční výměr na dům č.p.7 v ulici Markově a zahájit přípravu 

prodeje pozemků pod čp.6 a čp.7, s ohledem na projekt rekonstrukce Markovy ulice. 

(Hlasování:8/0/3) 

 

Prodej pozemků p.č. 522, část p.č. 524,  k.ú. Turnov /zahradnictví p. Hájek/ 

 

Usnesení č. 306/2013 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 522 se stavbou bez čp/če na p.p.č. 522 a 

část pozemku parc.č. 524 se stavbou bez čp/če na p.p.č. 524, vše v k.ú. Turnov za cenu ve výši 

415.241,- Kč, s podmínkou, že prodej bude uskutečněn až po uzavření kupní smlouvy na 

samotnou zahradu panem Hájkem. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, p.p.č. 2544/22, SLUNCE VŠEM – kabel nn “    

 

Usnesení č. 307/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o 

právu provést stavby  a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. energetický zákon a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, 

na pozemek parc.č. 2544/1, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce  cca 6 bm 

dotčených stavbou „Turnov, p.p.č. 2544/22, SLUNCE VŠEM – kabel nn“  ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Svobodova – OM KONTAKT - kabel NN “    

 

Usnesení č. 308/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o 

právu provést stavby  a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. energetický zákon a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, 

na pozemky parc.č. 1660/99, 1660/100 a 3390/11, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce  cca 100 bm dotčených stavbou „Turnov, Svobodova – OM KONTAKT – kabel 

NN“  ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH ve 

smíšeném území města. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Kadeřavec – čp. 1 - kabel NN “    

 

Usnesení č. 309/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o 

právu provést stavby  a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. energetický zákon a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, 

na pozemky parc.č.  338/2, 1272, 323/6 a 340/3, vše v k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví 

Města Turnov v celkové délce  cca 48 bm dotčených stavbou „Turnov, Kadeřavec – čp. 1  – 

kabel NN“  ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + 

DPH v ostatních plochách (sportoviště, plochy veřejného zájmu). 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Optotrasa – Dvořákova – Metelkovy sady, Turnov“ ve 

prospěch spol. PAMICO  CZECH, s.r.o.“    

Jedná se o již provedenou optotrasu. 

 

Usnesení č. 310/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parc.č. 2, 3, 524, 534/1, 540, 545, 546, 

600/1, 607/5, 608, 609, 611/1, 618, 623/1, 623/8, 626/2, 669/1, 842/2, 842/3, 842/4, 843/4, 

843/5, 851/3, 851/4, 852/3, 863/1, 863/8, 864/1, 864/12, 864/13, 869/3, 902/1, 902/4, 1467, 

1494, 1495, 2806, 2807, 2808, 3873/1, 3873/2, 3873/3, 3873/4, 3875/2, 3875/3, 3877/2, 3877/4 a 

3878/1, vše v k.ú., k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce  1650 bm dotčených 

stavbou „Optotrasa – Dvořákova-Metelkovy sady, Turnov“  ve prospěch PAMICO CZECH, 

s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 1,- Kč v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci mezi 

Městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s.r.o. ze dne 22.11.2007.  

(Hlasování:7/0/1) 

 



 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Přeložka STL plynovodu – Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov“   

 

Usnesení č. 311/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se 

zřízením stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. a občanským zákoníkem na pozemku p.č. 1818/53, 1818/9 a 1818/8 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou „Přeložka STL plynovodu – Sportovní a rekreační 

areál Maškova zahrada Turnov“  ve prospěch VČP Net, s.r.o. za cenu 400,- Kč/bm. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 

a o smlouvě budoucí kupní, etapa IV. Hruštice 

 

Usnesení č. 312/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě v 

rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, etapa IV.“. Smlouva bude uzavřena s VČP Net, s.r.o., 

Hradec Králové dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Přepeřská – B.R.D. KOVO - kabel NN “  

 

Usnesení č. 313/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o 

právu provést stavby  a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. energetický zákon a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, 

na pozemky parc.č. 1981/2 a 2037/8,, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce  

cca 33 bm dotčených stavbou „Turnov, Přepeřská – B.R.D. KOVO – kabel NN“  ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč/bm + DPH ve výrobním a 

živnostenském území města.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Prodej sloupů veřejného osvětlení 

Nevyužívané litinové sloupy na Mariánském náměstí, hezká práce, historická hodnota, v diskuzi 

převládlo neprodávat, odmontovat a uskladnit v Technických službách. 

 

Usnesení č. 314/2013 

RM neschvaluje prodej 4 ks sloupů paní Sedláčkové, Jablonec nad Nisou za cenu ve výši  

500Kč/kus.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Zadávací podmínky pro výběrové řízení stavby „Chodník ul. Přepeřská, Turnov“ 

Tato akce byla v prioritách města a byla na ni získána dotace s SFDI (294 tis. Kč) a 

z Libereckého kraje (bude schvalováno cca 200 tis. Kč), celkové rozpočtové náklady na akci 

jsou 966 tis. Kč. 

 

Usnesení č. 315/2013 

RM schvaluje vyhlášení VŘ na dodavatele stavby a zároveň schvaluje zadávací podmínky pro 

výběrové řízení stavby „Chodník ulice Přepeřská, Turnov, I.etapa“ dle předloženého materiálu a 

ukládá OSM výsledek výběrového řízení předložit na jednání RM v červenci 2013. 



(Hlasování:8/0/0) 

Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro etapu „Zajištění skalního bloku hradu 

Valdštejn – 3. řešená oblast“ 

Každý rok se Město Turnov snaží podpořit náš hrad, z ministerstva kultury letos bohužel nebyla 

dotace získána, z Libereckého kraje jsme získali dotaci 250 tis, Kč, rozpočtové náklady akce 

jsou 730 tis.Kč. 

 

Usnesení č. 316/2013 

RM z důvodu získání dotace z Libereckého kraje ruší své usnesení č.105/2013 a schvaluje 

vypsání výběrového řízení na etapu akce: Zajištění skalního bloku hradu Valdštejn – 3. 

řešená oblast pro rok 2013 a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ludmila 

Těhníková, ing. Ladislav Osička. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Dešťová kanalizace ul. Luční“ 

 

Usnesení č. 317/2013 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče SIZ, 

s.r.o., Velké Hamry na realizaci stavby “ Turnov, dešťová kanalizace, propojení ulic Luční a 

Třešňová“ za cenu 497 222,- vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Dohoda o stavební úpravě bytu v čp.26, ul. 5. Května, Turnov (objekt í-čka) 

Jedná se o stavební úpravy hygienického zázemí v celkové hodnotě 25 tis. Kč 

 

Usnesení č. 318/2013 

RM schvaluje stavební úpravy „rekonstrukci koupelny“ v nájemním bytě č.5/3.NP o velikosti 

1+1 v čp.26, ulici 5. Května, turnov, na vlastní náklady panu Josefovi Čermákovi a to bez 

nároku na jakoukoli kompenzaci ze strany města Turnov. 

 

K bodu č. 3/Záležitosti školství 

Platy ředitelů škol a školských zařízení 

 

Usnesení č. 319/2013 

RM schvaluje plat: 

· řediteli Střediska pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily, Ing. Mgr. Tomáši 

Zakouřilovi s účinností od 1. 8. 2013 dle návrhu,  

· řediteli Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily, Mgr. Michalu Loukotovi, s 

účinností od 1. 8. 2013 dle návrhu a zároveň schvaluje uzavření dohody o sjednaných pracovních 

podmínkách, která bude obsahovat stanovení tříměsíční zkušební doby, 

· ředitelce Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, Mgr. 

Dagmar Rakoušové s účinností od 1. 7. 2013 dle návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žádost o schválení změny sledovaného ukazatele/limitu – počet pracovních úvazků v souvislosti 

se vznikem pracovních míst z příspěvku ÚP v rámci veřejně prospěšných prací 

1 zaměstnanec na plný úvazek s podporu Úřadu práce a 2 zaměstnanci na poloviční úvazek 

s podporou Úřadu práce (přeznačování knih, roznáška, úklid). 

 

Usnesení č. 320/2013 

RM schvaluje dočasné navýšení limitu počtu plných pracovních úvazků MKAMT ze 7 na 9 do 

30. září 2014 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Hrad Valdštejn –  vyřazení majetku 

Materiál k vyřazení DHIM: 

- Tlaková nádoba (zařízení na dopravu pitné vody), rok pořízení 1998, pořizovací cena 8.050,- 

Kč – po opravě, není využívána 

- Tiskárna HP, Bussines 1200 d, rok pořízení 2004, pořizovací cena 6.205,-  Kč, nefunkční 

- Vysavač Miele, rok pořízení 2011, pořizovací cena 7.002,-, poškození motoru, oprava 

nerentabilní 

- v ceně od 300 Kč do 1.000 Kč – mobilní telefon Nokia 1028 Black,  rok zařazení 2009, cena 

890,-Kč, ztracen v terénu, viz prohlášení p. Doubek  

- 1 ks perleťový náramek, tygří oko, srdíčka s kamínkem, dřevěné korále, kožený řemínek silný, 

prstýnek obyčejný, prstýnek Příbram černý kámen, beruška bužírka velká, srdíčko sklo Hubner, 

kůže, srdce velké, náušnice Příbram – hodnota každého kusu do 300,- Kč 

 

Usnesení č. 321/2013 

RM  bere na vědomí vyřazení DHIM Hradu Valdštejn, příspěvkové organizace Města Turnov, 

IČO 371360, 511 22 Turnov , okres Semily. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Hrad Valdštejn – pronájem nebytových prostor 

Pronájem kočárovny – prodej a předváděné řemeslné výroby v letní sezóně. 

 

Usnesení č. 322/2013 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor na hradě Valdštejně dle návrhu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 4/Odbor správní 

Kontrola usnesení RM 

Prosím OSM o kontrolu plánovací smlouvy s Kamaxem (usnesení 595/2011), týkající se 

dešťové kanalizace (příkopu) směrem k Odolenovickému potoku. 

 

Usnesení č. 323/2013 

RM projednala kontrolu plnění svých usnesení za sledované období dle předloženého materiálu 

a souhlasí se závěry kontroly bez připomínek. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 5/Finanční záležitosti 

Plán kontrol příspěvkových organizací 

 

Usnesení č. 324/2013 

RM schvaluje plán kontrol příspěvkových organizací na rok 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 



 

Regulace hazardu 

RM doporučuje tajné hlasování na ZM, obecně spíše regulace, otázka plošná regulace 

K tomuto návrhu můžeme zaujmout další možnosti regulace: 

1) zcela zakázat „hazard“ na celém území města Turnova, což představuje úplné snížení příjmů 

do rozpočtu města, které se nyní pohybuje ve výši 5 až 6 mil. Kč/rok a jsou přednostně 

využívány na sportovní, kulturní a jiné akce. V rozpočtu by zůstala pouze částka zhruba 10% 

(500 tis. Kč), které přerozděluje MF z celorepublikové působnosti sázkových organizací typu 

SAZKA, FORTUNA, SYNOT, TIPSPORT atd. 

Zrušení herních zařízení je v kompetenci MF, které původní povolení vydalo. Na základě naší 

zrušující vyhlášky MF je povinno zrušit vydaná rozhodnutí na provoz herních zařízení. 

2) připravit podmínky pro další regulaci stávajících provozoven: 

toto omezení by spočívalo 

- k odstranění všech vnějších pohyblivých, světelných, blikajících a zvukových reklam 

upozorňující na loterie, s výjimkou 1 světelné reklamy označující provozovnu 

- přemístění venkovních jackpotů dovnitř do provozovny, tak aby ta reklama nemohla 

ovlivňovat veřejnost 

- odstranit z vnějších prostor Provozovny všechny reklamy na podávání nápojů apod. benefitů ke 

hře zdarma nebo se slevou 

- provést všechna nezbytná opatření k zamezení možnosti hry nezletilých 

- na dveře Provozovny umístit dostatečný velký nápis zakazující vstup mladší 18-ti let 

- umístit v prostorách provozovny funkční kamerový systém, který bude trvale snímat vchod do 

provozovny včetně prostor před vchodem a vnitřní prostor herny 

- data z obrazového kamerového sytému uchovávat po dobu nejméně 30 dnů a poskytnout tento 

záznam orgánu, který prokáže právní nárok 

-zabezpečit účinné opatření, aby po 22.00 h byli všichni návštěvníci provozovny vpouštěni 

individuálně po provedení vizuální kontroly, kterou bude provádět buď k tomu vyčleněná 

obsluha provozovny, nebo stála bezpečnostní služba 

- zajistit, aby jako preventivní opatření proti narušování veřejného pořádku nebo rušení nočního 

klidu nebyli podnapilí hosté či hosté pod vlivem návykových látek do provozovny vpuštěni 

- zajistit, aby v podmínkách provozovny nedocházelo k obchodování návykových látek 

- zajistit, aby v provozovnách provozovny nedocházelo k obchodování s majetkem, které by 

mohlo pocházet s trestné činnosti 

- sejít se 1x ročně se zástupci města za účelem vyhodnocení účinnosti výše uvedených opatření, 

v případě požadavku města řešit operativně vzniklé problémy 

Tyto podmínky a jejich plnění by byly po schválení ZM, jako podklad pro novelu OZV, která 

bude předložena po vyhodnocení na prosincovém jednání ZM, v případě, že tyto podmínky 

jednotlivé provozovatelé neplní, bude přistoupeno ke zrušení adresného místa herny od 1. 1. 

2014. Při posuzování regulace míst bude přihlíženo i k vyjádření Policie ČR a městské policie. 

3) ponechat v platnosti stávající obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 7 /2012 o regulaci provozu 

loterií a jiných podobných her. 
 

Usnesení č. 325/2013 

RM bere na vědomí regulaci provozu loterií a jiných podobných her a ukládá finančnímu odboru 

předložit návrh dle bodu č.2  ke konečnému schválení na ZM. 

(Hlasování:7/1/0) 

 

 

 

 

 

 



Rezervní fond, žádosti o změny v rozpočtu 

 

Usnesení č. 326/2013 

1) RM schvaluje příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Husova 77, 

Turnov použití rezervního fondu do výše Kč 30.000,- (na výplatu odměny ředitele, 

která mu byla schválena v březnové RM, ve fondu odměn má škola k 31.5.2013 pouze 

částku ve výši Kč 263,90). 

2) RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56, okres 

Semily, použití rezervního fondu do výše Kč 58.000,- (na renovaci a nátěr dveří, soklů a 

výmalbu šatny, dále na nákup nové skříně na hračky do družiny a na vykácení náletových 

lísek na školní zahradě) 

3) RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres 

Semily navýšení rozpočtu v položce odpisy o Kč 10.000,- (důvodem je změna 

zhodnocení budovy mateřské školy a vyšší částka odpisů tohoto dlouhodobého majetku). 

4) RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres 

Semily, použití rezervního fondu do výše Kč 15.700,- (na vybavení dětské umývárny dle 

požadavků hygieny). 

5) RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, Turnov, úpravu 

sledovaných ukazatelů (Navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 – opravy a udržování o 

30.000,- Kč a zároveň navýšení účtu 604 – výnosy z prodaného zboží o 30.000,- Kč6) RM 

schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, 

převod Kč 114.000,- z rezervního fondu do fondu investičního). 

7) RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres 

Semily (převod Kč 114.000,- z rezervního fondu do fondu investičního, použití investičního 

fondu do výše Kč 114.000,- na nákup multifunkčního kuchyňského zařízení). 

8) RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres 

Semily použití rezervního fondu organizace do výše Kč 6.000,- na odkoupení přístrojů do 

školní jídelny z Waldorfské mateřské školy Turnov 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 

Upozornění p. Slámy na negativní finanční situaci nemocnice, nezbytnost nákupu 

ultrazvuku, potřebu příspěvku na nemocnici v r. 2013 ve výši cca 2mil. Kč. Rozpočtové 

opatření č.1 bude k nahlédnutí v podkladech červnovém ZM. 

 

Usnesení č. 327/2013 

RM doporučuje schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 6/Odbor cestovního ruchu 

Synagoga Turnov - rozšíření pracovní doby 

V pondělí je většina památek zavřeno, umožnění turistům navštívit tento památkový objekt, 

rozšíření možností nabídky pro návštěvníky Turnova. 

 

Usnesení č. 328/2013 

Členové ZM souhlasí s rozšířením provozu synagogy Turnov v červenci a srpnu o pondělí od 9 

do 17 hodin. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

 

 



K bodu č. 7/Odbor dopravy + kancelář tajemníka 

Městská hromadná autobusová doprava - nařízení o maximálních cenách jízdného 

 

 

Usnesení č. 329/2013 

RM schvaluje nařízení města č. 1/2013, kterým se stanovují maximální ceny jízdného městské 

hromadné dopravy ve městě Turnov v rámci integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého 

kraje (Tarif IDOL). 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 8/ZSST 

Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 330/2013 

RM souhlasí s vyřazením majetku ZSST dle předloženého seznamu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Vytvoření dvou míst na veřejně prospěšné práce v DDP. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední době přijímáme stále větší počet zájemců do pobytových 

služeb DDP, kteří mají značně zhoršený zdravotní stav a z tohoto důvodu vyžadují zvýšenou 

zdravotní i sociální péči, požádalo vedení ZSST Úřad práce v Semilech o zřízení dvou 

pracovních míst, která budou finančně dotována v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se 

o již zmíněná místa veřejně prospěšných prací, která se uzavírají s uchazeči o zaměstnání na 

dobu určitou 12 měsíců s měsíční finanční dotací ve výši 12 tis. Kč. 

 

Usnesení č. 331/2013 

RM souhlasí s vytvořením 2 pracovních míst na veřejně prospěšné práce s navýšením limitu 

zaměstnanců a limitu mezd dle přiložené tabulky. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 9/KCT, s. r. o. 

Pan Hajn předal valné hromadě v souladu s čl VIII/4 mandátní smlouvy jednatele záměr 

rezignovat na funkci jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o. 

 

Rozpočtová změna KCT, s.r.o. 

Letos bude KCT chybět cca 270 tis. Kč za nájemné (ty budou pravděpodobně vymanévrovány 

cateringovým provozem), jedná se o tři samostatné účetní kapitoly, první-úprava restauračního 

provozu na kavárenský - vedení zastává spíše názor půjčky, je otázka velkých kuchyňských 

zařízení (prodej naší příspěvkové organizaci nebo prodat dále), otázka vlastnické struktury s.r.o. 

nebo příspěvková organizace, druhá kapitola - provoz Bio Ráj 258 tis. kč byl původně nájem za 

BIO Ráj, kromě toho je nové kino 580 tis. Kč v zisku, KCT zůstalo peníze z krácení energií, 

vzrostly nájmy ze smuteční síně, proto se přikláníme na provoz Bio Ráj nepřidávat peníze, třetí – 

prostředky na samotnou kulturní činnost – v rámci ekonom. krize chodí méně diváků, snížení 

příjmů ze vstupného. 

 

Usnesení č. 332/2013 

RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. doporučuje Zastupitelstvu města Turnova přijmout 

rozpočtovou změnu: Půjčku KCT s.r.o. ve výši 500 000,- Kč na dovybavení restauračního 

provozu Střelnice a příspěvek 345 000,- Kč na zajištění kulturní činnosti KCT s.r.o. v roce 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 10/TST, s. r. o. 

Výběrové řízení na nákup vozidla na svoz odpadů (malé vozidlo) 

Hodnotící komise obdržela nabídky od 4 uchazečů. Po posouzení došlých nabídek vyhodnotila 

jako nejvýhodnější nabídku č.3 od uchazeče SIMED s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové v 

nabídkové ceně Kč 1.505.000,- bez DPH a doporučila zadavateli uzavřít s tímto uchazečem 

smlouvu na dodávku. Vozidlo slouží na svoz odpadů v centru města a těžko přístupných 

lokalitách. 

 

Usnesení č. 333/2013 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. schvaluje nákup vozidla na 

svoz odpadů od uchazeče SIMED s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové v nabídkové ceně Kč 

1.505.000,- bez DPH. 
(Hlasování:6/0/0) 

 



Dozorčí rada společnosti Technické služby Turnov má funkční období čtyřleté. Na minulé RM 

byl místo PhDr. Hany Maierové jmenován RNDr. Otto Jarolímek. Ing. Jaromíru Pekařovi 

mandát v únoru 2013 skončil a proto navrhujeme mu jej prodloužit. 

Složení dozorčí rady společnosti Technické služby Turnov: Mgr. Otakar Špetlík, RNDr. Otto 

Jarolímek, Karel Jiránek, Milan Kratochvíl, Ing. Jaromír Pekař 

 

Usnesení č. 334/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov s r.o. jmenuje člena 

dozorčí rady: Ing. Jaromíra Pekaře. 

(Hlasování:7/1/0) 

 

K bodu č. 11/MTT, s. r. o. 

Výsledek výběrového řízení na novou kogenerační jednotku 

Zisk generovaný kogenerační jednotkou je 2 mil.Kč ročně (návratnost cca 4 roky). Kogenerační 

jednotka slouží ke kombinované výrobě tepla a elektřiny v jednom zařízení lze dosáhnout 

vysoké efektivity a využít přes 90 % energetického obsahu paliva. 

 

Usnesení č. 335/2013 

RM ve funkci valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o. schvaluje výsledek 

výběrového řízení na novou kogenerační jednotku na teplárně Výšinka firmou TEDOM, a. s. za 

cenu 8.089.000 Kč. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 12/Ostatní 

Odvolání člena komise sportovní komise 

RM bere na vědomí odstoupení ze sportovní komise Ing. Milana Hejduka na jeho vlastní žádost. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zábory zeleně a komunikací 

Zkontrolovat zadávací řízení na 28. říjen (zábory, zásypy), povolení záboru k 28. říjnu - odbor 

dopravy, jaký je stávající postup u této stavby, OSM, u velkých staveb nutno konzultovat postup 

prací na RM, kauce u překopů a zeleně, dostatečná kontrola, účtování záborů měsíčně. 

 

Úprava předzahrádek, reklamních tabulí atp. 

Doplnit stanovisko Technických služeb, dopravní komise, nájem za stojan typu A je 1000,-Kč, 

stojanů se může vyrojit kvanta, pravidla pro umístění stojanů ?, pokuta, když neohlásí ?, kdo 

odstraní, když nebude respektováno ?  

 

Usnesení č. 336/2013 

RM projednala záměr úpravy nájemného předzahrádek a reklamních tabulí na veřejných 

prostorách dle návrhu turnovské koalice a doporučuje ZM tento návrh podpořit. Poplatek za 

správní řízení odpustit nelze. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ověřil: 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

  
 


