
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 12. srpna 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, František Zikuda, Karel 

Jiránek, Mgr. Ondřej Halama, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni:  
Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

 

K bodu č. 1/Majetkové záležitosti 

Pronájem pozemku p.č.620 v k.ú. Mašov u Turnova 

 

Usnesení č. 382/2013 

RM schvaluje pronájem pozemku  p.č. 620 v k.ú. Mašov u Turnova o výměře 17 m2 za 50,- 

Kč/m2/rok pro paní Petru Šubrtovou, Turnov. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení č. 383/2013 

RM schvaluje pronájem místnosti č. 418 ve IV. nadzemním podlaží objektu čp. 466 Skálova o 

výměře 6 m2 za 900,- Kč/m2/rok za nájem a energie a služby spojené s pronájmem pro pana 

Ondřeje Poloprudského a pana Michala Kadečka. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 384/2013 

RM schvaluje pronájem místnosti č. 413 ve IV. nadzemním podlaží objektu čp. 466 Skálova o 

výměře 22,7 m2 za 900,- Kč/m2/rok za nájem a energie a služby spojené s pronájmem pro paní 

Mgr. Katarzynu Kordu Jedzokovou.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Bukovina – KNN u čp. 54“   

 

Usnesení č. 385/2013 

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. 29 a 33/3, k.ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 6 bm 



dotčených stavbou „Turnov, Bukovina – KNN u čp. 54“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Komunikace na p.p.č. 34/9, k.ú. Bukovina (Baierovi)   

Jedná se o 92m2 komunikace na pozemku pana Petra Baiera. Pan Baier požaduje 600,- Kč/m2. 

Obvyklá cena dle vyhlášky Města je 96,-Kč/m2. Část komunikace byla již v minulosti od ostatních 

vlastníků vykoupena za vyhláškovou cenu. 

 

Usnesení č. 386/2013 

RM schvaluje cenu za vykoupení pozemku parc.č. 34/9 o výměře 92 m2, k.ú. Bukovina u Turnova 

od manželů Baierových, Bukovina, Turnov do vlastnictví města Turnova ve výši 96,- Kč/m2, jako 

cenu obvyklou v daném místě a čase. 

 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku  

V diskuzi radní vyjadřují především pochyby o budoucnosti případně městem zrekonstruované 

restaurace, Město Turnov není dobrým majitelem restauračních zařízení. 

 

Usnesení č. 387/2013 

 RM ruší usnesení RM č. 14/2013. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 388/2013 

RM trvá na svém usnesení RM č. 300/2013 ze dne 10.6.2013 a navrhuje ZM schválit vyhlášení 

záměru prodeje restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí, tj. p.p.č.2815 včetně stavby čp. 

389 (roubenka) vyjma pozemku pod pomníkem, p.p.č. 2816 včetně stavby čp. 904 (restaurace), 

p.p.č. 2817, p.p.č. 2818/2 a  části pozemků p.č. 2818/1 a p.č. 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové  

výměře  pozemků  cca 2530 m2 za minimální celkovou kupní cenu 3 500 tis. Kč s upřesněnými 

regulativy nového územního plánu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výběr zhotovitele na akci: “Oprava střechy čp.477“ 

Dva zájemci, kteří měli nejnižší nabídku, nepředložili položkový rozpočet ani na následné vyzvání, 

proto nemohli být posuzováni.  

 

Usnesení č. 389/2013 

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

Záhon PENTAGON1 na realizaci stavby „Oprava střechy čp. 477“ za cenu 524 235,-Kč vč. DPH a 

zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování:5/0/3) 

 

Směna pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko 

 

Usnesení č. 390/2013 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků parc. č. 1004/11 o výměře cca 475m2 pro budoucí 

komunikaci, část pozemku parc. č. 1004/11 o výměře cca 63m2 a část pozemku parc.č. 2898/4 o 

výměře cca 197m2 na budoucí biokoridor za část pozemku parc.č. 1004/13 o výměře cca 510m2, 

vše k.ú. Turnov s manželi Formánkovými, Praha, včetně doplatku ve výši cca 166 tis.Kč. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

 



Realizace úspor energie v ZŠ Alešova,  Alešova č.p. 1059, Turnov 

Přehled hodnocených firem: 

1. Spiders, s.r.o., IČ: 272 90581 4.744.601,41 Kč 

se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 25 

2. B & F spol. s.r.o., IČ: 499 05201 4.793.326,00 Kč 

se sídlem: Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant vČechách 

3. BREX, spol. s.r.o., IČ: 402 32549  5.880.162,88 Kč 

se sídlem: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23 

 

Kromě navrhovaného zateplení budou prováděny i dispoziční úpravy (oprava toalet, jídelna, 

knihovna ???), p. Kordová bude přizvána ke konzultaci při řešení dispozice s pedagogy, bude 

rovněž opraven chodník ke škole. Samotné práce na škole budou zahájeny v 03/2014 a ukončeny 

v 08/2014. Nutno upřesnit výši dotace OPŽP. 

 

Usnesení č. 391/2013 

RM schvaluje na základě výsledků výběrového řízení dodavatele stavby, firmu Spiders s.r.o. s 

nabídkovou cenou 4.744.601,41 Kč bez DPH (5.740.967,71 včetně DPH), pro veřejnou zakázku 

„Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059.“ 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Průchod Františkánskou zahradou – nákup pozemku 

Obecně dlouho připravovaný projekt s výborným dopadem na urbanistickou strukturu města, cesta 

propojující Havlíčkovo náměstí a park u letního kina. 

 

Usnesení č. 392/2013 

RM bere na vědomí informaci o odkoupení pozemků p. č. 523/2 a 523/5 k.ú. Turnov 

Františkánskou zahradou pro Město Turnov od Nadačního fondu Konvent Pax a doporučuje ZM jej 

schválit. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Užívání pozemků na Hruštici 

Údržba by stála cca 30 tis.Kč/rok (2x posekání + mulčovaní), návrh na odkoupení vlastníky za cenu 

stavebních pozemků bez infrastruktury, prozkoumat smlouvu s pozemkovým fondem a následně 

možnou změnu územního plánu. 

 

Usnesení č. 393/2013 

RM ruší své usnesení č. 56/2013 a schvaluje záměr výpůjčky pozemků p.č. 2971/1, 2971/5, 2971/6, 

2971/7, 2971/8, 2971/9, 2971/10, 2971/11 a 2971/12, k.ú. Turnov. 

(Hlasování:5/0/3) 

 

Optotrasa Pamico – Skálova ul. 

Jedná se o zásahy do chodníků a komunikace, obecně diskuze nad plánováním investicí, páky na 

síťaře jsou velmi omezené – kontrola podkladů, kvalifikovaní dlaždiči. Nutno udělat zkoušky 

hutnění, kvalifikovaná dlaždičská firma, 5 let záruky. 

 

Usnesení č. 394/2013 

RM bere na vědomí, že v podzimních měsících dojde k rozsáhlému stavebnímu zásahu do Skálovy 

ulice z důvodu pokládky optických kabelů společností Pamico, s. r. o., Turnov a ukládá OSM a OD 

provádění důsledné kontroly této stavby. 

(Hlasování:8/0/1) 

 

 



Název materiálu: Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Daliměřice –2 RD –kabel NN“ 

Otázka koncepčního vedení přípojek ke dvěma RD a celkové zástavbové studie Daliměřic. 

RM přesunuje jednání o této záležitosti na září – nutno soustředit dokumentaci k přípojkám dalších 

RD. 

 

Waldorfská mateřská školka - schválení kácení stromů rostoucích mimo les 

Pan Pekař se domnívá, že topol je významnou krajinnou dominantou, rovněž bylo diskutováno o 

plotu z tůjí. 

Komise pro životní prostředí v září minulého roku projednala projekt zahrady WMŠ na místě 

s projektantkou Ing. Kulhánkovou a s výjimkou jabloně v místě budoucího parkoviště souhlasila 

s kácením v projektu navržených stromů vč. topolu. Živý plot z tůjí bude po úpravě zachován 

z důvodu protihlukových aj. 

 

Usnesení č. 395/2013 

RM schvaluje žádost o kácení navržených stromů č. 1, č. 2 a č. 12 dle projektové dokumentace   

„ Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu“ rostoucích na pozemku p.č. 

711/131 v k.ú. Daliměřice. 

(Hlasování:8/0/1) 

 

K bodu č. 2/Záležitosti OŽP a OSM 

Situace kolem kompostárny 

Do kompostárny v Semilech nemůžeme 10 let vozit bioodpad, jedná se o komunitní kompostárnu, 

provozní této náklady kompostárny 500-700 tis. Kč/rok. Provozní náklady na novou kompostárnu 

v Turnově cca 350 tis.,-Kč/rok + náklady na likvidaci srážkových vod, investiční náklady cca 7 mil. 

Kč (hrubý odhad bez projektové dokumentace!) Technické služby, s.r.o. budou žádat na míchač 

poháněný traktorem (2 mil. Kč dotace, 1,2 mil.Kč vlastní financování TS, s.r.o.). Náklady na 

projekční práce (Profesprojekt - stavební projekt) 135 tis.Kč bez DPH (úprava stávajícího projektu). 

Po 21.6.2014 budeme moci v režimu „De minimis“ čerpat až 5 mil. Kč (až 90% uznatelných 

nákladů).  Problémem je řešení odvodu dešťových vod. Náklady na zpracování podkladů, žádosti 

aj. od firmy Zera jsou zatím v jednání. 

 

Usnesení č. 396/2013 

RM bere na vědomí informativní materiál o kompostárně Malý Rohozec. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 3/Záležitosti ORM 

Zpráva o uplatňování zásad ZÚR Libereckého kraje 

Materiál bude rovněž projednáván v ZM. Jedná se o dlouhodobou problematiku spojenou 

s územním plánem Turnova. 

 

Usnesení č. 397/2013 

RM projednala návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v 

uplynulém období a ukládá ORM předložit ZM zprávu k problematice aktualizace ZÚR LK. 

RM schvaluje připomínky v následujícím znění: 

1. Město Turnov požaduje, aby Liberecký kraj při aktualizaci ZÚR LK plně respektoval závěry 

„Územní studie koridoru kapacitní silnice – R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn – 

Úlibice“ od firmy Atelier T-plan, s.r.o. Praha, pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj a vložené 

do evidence územně plánovací činnosti ČR. Tzn. odstoupit od tunelového řešení navrženého ve 

studii Valbek (koridor vymezen v ZÚR LK), a to z důvodu rizika pro intenzivně využité území a v 

ÚP města navrhované silné rozvojové území „Výšinka – Vrchhůra“. 

2. Město Turnov požaduje, aby Liberecký kraj při aktualizaci ZÚR LK pořídil územní studii 

„Řešení obchvatu silnice II/283 ve směru Turnov – Semily“. 



3. Město Turnov souhlasí s vypuštěním územní rezervy pro koridor kapacitní silnice S5 dle varianty 
Valbek z Návrhu ÚP Turnov. 

(Hlasování:7/0/2) 

 

Usnesení č. 398/2013 

RM doporučuje ZM schválit navrhované připomínky k aktualizaci ZÚR LK. 

(Hlasování:7/0/2) 

 

K bodu č. 4/Záležitosti FO a OSM 

Finanční záležitosti - žádost o čerpání rezervního fondu MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov 

 

Usnesení č. 399/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, 

Kosmonautů 1641, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše Kč 101.000,- Kč, na 

provedení nutných změn v rámci sloučení Mateřská škola a Základní škola Sluníčko do jednoho 

právního subjektu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Usnesení č. 400/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, 

Kosmonautů 1641, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše Kč 67.000,- Kč, na 

nákup a odborné položení koberců do 2 tříd mateřské školy. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 5/Záležitosti OD 

Zábory veřejného prostranství v ulici 28. října při rekonstrukci ulice 

Obecně je velký problém s velkými stavbami (vybíráme pouze za rýhu, nikoliv za celý pozemek 

stavby), ve vyhlášce se o rýze nehovoří, k vyhlášce nejsou výjimky. Nutno předložit rozhodnutí 

OD, zadávací podmínky, předložit vítěznou nabídku firmy a jednat o výši záborů. Na základě 

fotodokumentace a zápisů v KD je nutné provést dopočtení záborů. 

Změna pro liniové stavby – Zikuda (pravidla, tak aby nebylo možné zabrat celou ulici, max.50 m, 

zákaz skladování na staveništi mimo 50 m),  

 

Měření rychlosti – aktuální stav 

Nejsou stále dodané aplikace pro hromadné aplikace, chybí instalace měřičů v Ktové. 

 

Usnesení č. 401/2013 

RM bere na vědomí stav instalace měřičů rychlosti a ukládá starostovi města jednat o dodatku 

smlouvy s pronajímatelem. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 6/Záležitosti Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 

Žádost o souhlas ke zrušení smlouvy o rekonstrukci bývalého dětského pavilonu 

Pavilon nemocnice za současných podmínek nepotřebuje, stejně tak KNL ani další zájemci o 

projekt „Fúze“. 

 

Usnesení č. 402/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.. souhlasí s ukončením smlouvy 

na spolufinancování projektu „Rozšíření a modernizace dětského pavilonu Panochovy nemocnice 

Turnov s.r.o.“ uzavřené mezi Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. o.. a Regionální radou NUTS II 

Severovýchod. 

(Hlasování:8/0/1) 



Žádost o schválení podpisu smlouvy s vítězným uchazečem VŘ na dodavatele úprav zeleně v areálu 

Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 

 

Usnesení č. 403/2013 

RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. souhlasí s podpisem smlouvy 

mezi Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. o. a firmou Petr Vykrut – Zahradní služby, na projekt 

revitalizace zeleně v areálu objektu Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. v celkové výši  

2 231 346, - Kč včetně DPH a současně ukládá jednateli provedení všech kroků vedoucích 

k realizaci projektu. 

(Hlasování:8/0/1) 

 

Řešení otázky společnosti Nempra, s.r.o. v případě fúze s KNL, a.s. 

Model možného dalšího fungování společnosti Nempra, s.r.o. v případě fúze s KNL, a.s. – Nempru 

by mohla koupit KNL za cenu 5 mil. Kč (cena, která vzešla z finanční analýzy) + smluvní garance 

strava, teplo, teplá voda, prádelna, zálohový zdroj pro ZSST. Nutně zachovat úroveň ceny tepla 

vůči MT, s.r.o. 

 

Rezignace jednatele Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 

Starosta města obdržel rezignaci pana Ing. Tomáše Slámy na funkci jednatel Panochovy nemocnice 

Turnov, s. r. o. z vážných osobních důvodů. 

 

Usnesení č. 404/2013 

RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. bere na vědomí rezignaci pana 

Ing. Tomáše Slámy na pozici jednatele Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.  

RM ve funkci valné hromady společnosti zároveň schvaluje den zániku funkce jednatele k  
12. srpnu 2013.  
(Hlasování:8/0/1) 

 

Usnesení č. 405/2013 

RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. jmenuje novým jednatelem 

MUDr. Martina Hrubého k 13. srpnu 2013.  

(Hlasování:8/0/1) 

 

K bodu č. 7/Záležitosti Kulturního centra Turnov, s. r. o. 

Výběrové řízení na provozovatele restaurace 

Byly doručeny dvě nabídky – KML Catering Prague s.r.o. (pan Milan Knobloch) a Váš pekař, s.r.o. 

(pan Jiří Mikula). Komise doporučila KML Catering Prague, důvodem bylo především preferovaný 

restaurační provoz a zkušenosti s restauračním a cateringovým provozem.  

 

Usnesení č. 406/2013 

RM ve funkci valné hromady Kulturního centra s.r.o., souhlasí s výsledkem výběrového řízení na 

provozovatele restauračního zařízení v prostorách Střelnice. Ve výběrovém řízení byl vybrán pan 

Milan Knobloch - společnost KML Catering Prague, s. r. o., Marie Cibulkové 879/11, Praha, IČ 

29414831. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 



Stávající jednatel, výběrové řízení na nového jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. 

Do výběrového řízení na jednatele obchodní společnosti Kulturní centrum Turnov s.r.o. se 

přihlásilo celkem 12 uchazečů. Jednání výběrové komise bude v pondělí 19. srpna 2013 od 8 hodin 

v zasedací místnosti č.215.  

 

Usnesení č. 407/2013 

RM ve funkci valné hromady Kulturního centra Turnov, s.r.o. odvolává k 1. 9. 2013 z funkce 

jednatele společnosti pana MgA. Lukáše Hajna. 

RM ve funkci valné hromady Kulturního centra Turnov, s.r.o. schvaluje MgA. Lukáši Hajnovi 

mimořádnou odměnu ve výši tří měsíčních odměn jednatele. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

K bodu č. 8/Ostatní 

Změna kronikáře 

 

Usnesení č. 408/2013 

RM odvolává z funkce kronikáře města Turnova pana Bc. Radka Drašnara s účinností k 12. 8. 2013 

s tím, že mu za dosavadní výkon této funkce nebude vyplacena žádná odměna. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 409/2013 

RM jmenuje do funkce kronikáře města Turnova paní Mgr. Alžbětu Kulíškovou s účinností od  

13. 8. 2013 s tím, že je pověřena provedením kronikářského zápisu již za rok 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Žádost o povolení užití městského znaku 

Obecně bude nutné zpřesnit pravidla pro užívání městského znaku a loga města. 

 

Usnesení č. 410/2013 

RM ve smyslu § 34a odst. 3,  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nevyhovuje žádosti 

společnosti Petr Baudyš – UNISOFT Bílé Poličany, IČO 609 079 75 a nepovoluje užití městského 

znaku na informačních plakátech v rozsahu dle návrhu žadatele. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace – „Dodávka a 

montáž výpočetní a prezentační techniky a software“ pro ZŠ Skálova ul. Turnov 

Přesouváme na RM 19. srpna 2013. 

 

 

V Turnově 12. srpna 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Otakar Špetlík     Ověřil: Ing. Jaromír Pekař 


